الباحث  :م.م صادق حسن علي العوادي
عنوان البحث :المدرسة األصولية عند السيد الخوئي (دراسة في نظرية التعهّد)
انتضم البحث في مبحثين :
المبحث األول  :مفهوم " المدرسة األصولية "  :ويتضمن :
1ـ مفهوم " المدرسة " على نحو العموم .
2ـ مفهوم " المدرسة االصولية " على نحو الخصوص .
أما 1ـ مفهوم " المدرسة " على نحو العموم :
فإ ّنههل لههيا نههاد تحديههدا واسههتعماال دقيق ها لمصههحلا المدرسههة عنههد قههدماي ومت ه خر
فقهاي المسلمين عموما بل إنل من مستحدثات العصهر الحهديث فله لد لهم يحه ّدد تحديهدا
قاحعها عنهد مهن اسهتعملل ( )1بهل يحلههي ويهراد منهل المعنهى الللهو وعليهل ا ا احلههي
يتبادر الى ال ن  :المكان المخصص المحاح بالبنهاي واله يمتمهي فيهل حهعل العلهم
لعخ عن العلماي على منهج معين وصورة معينهة والاها ر أنههم أحلقو ها وأرادوا
منها دراسة فترة معينة من الزمن في بل ٍد معين توافر فيل علمهاي درا علهيهم ممهي
هج ف خ ه وا مههنهم وتههاثروا بهههم
غفيههر مههن التعمي ه وقصههد م حههعل العلههم مههن كههل فه ٍ
ونشههروا اراي ههم ومنهها مهم واختيههاراتهم العلميههة ودوّ نههها العلمههاي مههن بعههد لههد فههي
كتبهم.
فعلى ا يكون إحعي المدرسة أوال وبال ات على المكان ال يدرَّ ا فيل ثم اسهتعير
على فترة زمنية معينة.
كمهها ع ّرفههت "المدرسههة"  :ب ّنههها ممموعههة مههن األشههخاص ينتمههون الههى معلههم واحههد
ويقتفههون م بههل وإن اختلفههت ناههرة كههل مههنهم فههي نتهها ج تفكيههر (. )2وبحههدود هه ا
التعريف ياهر أن إحعي "المدرسة" يكون على االشخاص دون المكان .
وقد تحلي المدرسة ويراد منهها  :هي ممموعهة األسها الفكريهة المنتامهة التهي تتكفّهل
ترشيد الفكر األصولي في مسيرة تكاملل لتحقيي الهدف المتو ّخى مهن دراسهتل ()3
فإحعي المدرسة نا يكون على األسا الفكرية المنتامة.
المحاوالت في إيماد تعريف لـ "المدرسة" قاصرة عهن الوفهاي بهالمعنى
ولكن كل
شئ ما.
الدقيي لها ول ا ينبلي بيان الضابحة في صدي مفهوم"المدرسة "على ٍ
يمكن أن يقال ( )4أن الضابحة في صدي مفهوم "المدرسهة " :ان تكهون لهها ارا ها
الخاصة ومنهمها في التفكير وحريقتها في االستدالل.
وال يميل اليل البحث أن الضابحة ي  :التمديد باآلراي والمنهج.
ومما ينبلي االشارة إليل إنّ أ َّ مدرس ٍة ال يمكهن أن ته تي عهن فهرا بهل البهد لهها مهن
ت ّثرات وإفادات من العلوم أو المدارا السابقة عليهها فتتشه ّكل مدرسهة ومنهمها مهن
التراكمههات المعرفيههة التههي انتقلههت اليههها عبههر الههزمن ( )5وبالتههالي تكههون المدرسههة
العحقة امتدادا للمدرسة السابقة (. )6
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كما أنّ لك ِّل مدرس ٍة را دا يمتاز ب نل (:حامل لواي لهد الفهن وأنهل أصهلا مها رأ مهن
الحامهة فهي الفهن مهن االصهعّ وحههوّ ر المسها ل التهي كهان فيهها خمهول أو نقصههان أو
إضهههاف بعههها المسههها ل إليهههل) (.)7فعلهههى سهههبيل المثهههال يعهههد الميهههرزا محمهههد أمهههين
االستراباد (ت  1333هـ) را هد المدرسهة اإخباريهة  بينمها يعهد الوحيهد البهبههاني
( ت 1236ـ) را د المدرسة االصولية في عصر (.)8
2ـ مفهوم " المدرسة االصولية " على نحو الخصوص :
أما بخصوص المدرسة االصولية فالضابحة ي المه ّدة واالصهالة بهالمنهج االصهولي
وتنقيا المباني للوصول الى الرأ الراما منها أو االسهتقعل بهرأ خهاص قهد تنفهرد
بل عما سبقهم .
وعلم أصول الفقل على ما رمّا في تعريفل السيد الخو ي (قد ) أ ّنهل ( :العلهم بالقواعهد
التههي تقههي بنفسههها فههي اسههتنباح األحكههام الشههرعية الكليههة اإلهيههة مههن دون حامههة الههى
ضميمة كبر أو صلر أصولية اليها) (.)9
ياهر مما تقدم أن للمدرسة خصا صا ومميزات و ي :
1ـ أن تمتاز بالتمديد الفكر في مانل مهن موانهل العلهوم المتعهددة سهواي كهان علهى
مستو اإبداع واإضافة المعرفية أم على مستو التنايم والتبويل والمنهج .
وليا بالضرورة أن تكهون ه االضهافة المعرفيهة أفقيهة أ بإضهافة اراي وناريهات
هان وإيضههاّ للمحالههل العلميههة
مديههدة بههل قههد تكههون اإضههافة عموديههة و لههد بزيههادة بيه ٍ
الدقيقة .
المدرسة شخصية أو أكثر مهن الشخصهيات العلميهة التهي يكهون لهها
2ـ أن تخرّج
أثههر واضهها وف ّعههال فههي السههاحة العلميههة وان تثمههر عههن م لفههات علميههة تكههون معينهها
لألميال العحقة في ممال العلوم اإنسانية أو التخصصية الشرعية .
3ـ أن يكون للمدرسة را ٌد أو أكثر يمتاز بالنبو العلمي والفكر عليل المعهوّ ل فهي
أصالة وم ّدة المدرسة بحيث يكون عنصر استقحال لحعل العلم والمعرفة .
4ـ ليا بالضرورة أن تتصف المدرسة باإستقعلية التامة عمّن سبقتها من المهدارا
تحهوير لمبانيهها ومه ّدة
بل قد تكون امتدادا واستمرارا للمدرسة السابقة لمها فيهها مهن
ٍ
في تحبيقاتها وإن اتبعت نفا األسا في فلسفة بنا ها.

2

المبحث الثاني  :نظرية التعهد في وضع األلفاظ
ويتضمن محالل عدة :
المطلب األول  :الوضع لغة واصطالحا.
المطلب الثاني  :بيان اآلراء في حقيقة الوضع .
المطلب الثالث  :منشأ نظرية التعهد
المطلب الرابع  :مناقشة نظرية التع ّهد .
أما المطلب األول  :الوضع لغة واصطالحا.
فالوضع لغة  :مصدر قولد  :وضي يضهي ووضهي الشهيي فهي المكهان  :أثبتهل فيهل
وقولد  :وضعتها أنا  ،أ  :ألزمتها فهي موضوعة والوضي أيضا  :الموضهوع ،
سههمي بالمصههدر  ،والممههي  :أوضههاع ( )13و كههر المرمههاني أن الوضههي فههي الللههة
معل اللفا ب زاي المعنى (. )11
وله ه ا أشههار السههيد الخو ي(قههد ) الههى أن الوضههي فههي الللههة بمعنههى :المعههل واالقههرار
واالثبات (.)12
أمها الوضععع فععي احصععطال  :فقههد اختلفههت كلمههات األصههوليين فههي تعريههف الوضههي إ
عهرّف تههارة ب نههل  (:تعيههين اللفهها للداللههة علههى المعنههى بنفسههل ) ( . )13وتههارة ب نههل :
( نحو اختصهاص للفها بهالمعنى  ،وارتبهاح خهاص بينهمها  ،ناشهئ مهن تخصيصهل بهل
تههارة  ،ومههن كثههرة اسههتعمالل فيههل أخههر  ،وبه ه ا المعنههى صهها تقسههيمل إلههى التعيينههي
والتعينهي . )14( ) وتههارة أخهر ب نههل  ( :نحهو إضههافة واختصهاص خههاص تومههل
قالبية اللفا للمعنى وفنا ل فيل فناي المراة في المر ي بحيث يصهير اللفها ملفهوال عنهل
وبالقا ل كان المعنى و الملقى بع توسيح امر في البين ) (. )15
أما الوضي عند السيد الخو ي (قهد ) فههو  ( :عبهارة عهن التعههد بهإبراز المعنهى اله
تعلّي قصد المتكلم بتفهيمل بلفا مخصوص ) (.)16
المطلب الثاني  :بيان اآلراء في حقيقة الوضع
تمهيد  :الدحلة الذاتية
إن داللة اللفا على المعنى إما أن تكون بالحبي ـ أ بالداللة ال اتيهة ـ أو بالوضهي أو
بهما معا .
أمها كونهها بهالحبي  :فقهد هل عبههاد بهن سهليمان الصهيمر **وغيهر ***الهى أن داللههة
االلفاا على معانيها داللة اتية ونقل ا الرأ عنل المحقي القمي (ت  1231هـ)
صههل (:أن داللههة اللفهها علههى المعنههى إنمهها نشه ت مههن مناسههبة اتيههة وإال لتسههاوت
بمهها ن ّ
المعاني بالنسهبة إلهى اللفها فإمها أن يكهون نهاد تخصهيص وتهرميا فهي الداللهة علهى
المعنهههى أو ال فعلهههى الثهههاني يلهههزم التخصهههص مهههن غيهههر مخصهههص وعلهههى األول
التخصيص بع مخصص و ما محاالن )(.)17
ور ّد المحقههي القمههي بقولههل:إنّ المههرمّا ههو اإرادة إمهها مههن ل تعههالى لههو كههان ههو
الواضي كخلهي الحهوادث فهي أوقاتهها أو مهن الخلهي لهو كهان هو الواضهي كتخصهيص
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االعههعم باألشههخاص أو بمنههي انحصههار المههرما فيمهها كههرو ـ أ المعتزلههة ـ إ قههد
يكههون المههرمّا شههي ا اخههر مثههل سههبي المعنههى إلههى ال ه ن مههن بههين المعههاني فههي غيههر
تعههالى ومصههلحة أخههر فيههل تعههالى مههي أنههل يدفعههل الوضههي للنقيضههين والضههدين
واقتضاي اللفا بال ات ل لد في وق ٍ
ت دون وقت أو شخص دون شخص ممها ال معنهى
لل الن ال اتي اليتخلّف(.)18
كما ر ّد الشيخ النا يني الداللة ال اتية المزعومة  ( :بشهادة الومدان على عدم انسهباي
المعنى من اللفا عند الما ل بالوضي )(.)19
مناقشة السيد الخوئي :
مايت مناقشة السيد الخو ي في محورين :
المحور األول  :بحعن الداللة ال اتية بين اللفا والمعنى .
المحور الثاني  :بحعن ما اعتمد عليل عبّاد في ثبوت الداللة ال اتية .
أما المحور األول  :فقد بهيّن السهيد الخهو ي بحهعن الداللهة ال اتيهة بهين اللفها والمعنهى
و لد بقولل (:)23
إن ثبوت المناسبة ال اتية بين األلفاا ومعانيها فهو وإن كان ممكنا فهي المملهة اال انهل
ال دليل عليهها ألن ه المناسهبة بهين اللفها والمعنهى إمها أن تكهون علهى نحهو العلهة
التامة أو االقتضاي:
فإ ا كانت على نحو العلة التامة ـ وال بمومبل يكون سماع اللفها علهة تامهة النتقهال
ال ن إلى معنها ـ فهإن بحعنهل مهن الوضهوّ بمكهان ال يقبهل النهزاع ألن الزم لهد
تمكن كل شخص من اإحاحة بتمام الللات  ،فضع عن للة واحدة .
وإ ا كانههت علههى نحههو االقتضههاي ـ بمعنههى أن االرتبههاح والمناسههبة الم ه كورين بينهمهها
يومل أن يكون سهماع اللفها مقتضهيا النتقهال اله ن إلهى معنها ـ فهإن لهد وإن كهان
بمكان مهن اإمكهان ثبوتها وقهابع للنهزاع إ ال مهاني عقهع مهن ثبهوت ه ا النحهو مهن
المناسبة بين األلفهاا ومعانيهها  ،نايهر المعزمهة الثابتهة بهين أمهرين  ،فإنهها ثابتهة فهي
الواقي واألزل  ،بع توقف على اعتبهار أ معتبهر أو فهرا أ فهارا  ،وبهع فهري
بههين أن يكههون حرفا هها ممكنههين  ،أو مسههتحيلين  ،أو مختلفههين  ،إ صههدقها ال يتوقههف
على صدي حرفيها فهي صادقة مي استحالتهما كما في قولل تعالى  ( :لهو كهان فيهمها
الهة إال ل لفسدتا ) (.)21
وال ه يسههتاهر مههن كههعم السههيد الخههو ي أ ّنههل يههر إمكانيههة الداللههة ال اتيههة فههي مقههام
الثبوت ولكن ال دليل عليها في مقام االثبات .
أما المحور الثاني  :و ي مناقشة ما استند عليل عباد بن سليمان الصهيمر وغيهر
 :مههن ا ّنههل لههوال المناسههبة ال اتيههة لكههان تخصههيص لفهها خههاص بمعنههى مخصههوص بههع
مرما و و محال .فقد أشكل عليل في أمرين (:)22
األول :انل ال يلزم أن يكون المرما ي المناسبة ال اتية بل يموز ان يكون المهرما
أمرا خارميا كما و الواقي كثيرا في االععم الشخصية.
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الثاني  :ان المستحيل انما و المرما من دون ترميا واما الترميا بع مهرمّا فهع
استحالة فيل بل وال قبا فيل أيضا إ ا كان ناد مرمّا الختيار حبيعي الفعل مي عهدم
ومود المرمّا في شهئ مهن افهراد وحين ه فالمصهلحة المومهودة فهي حبيعهي الوضهي
كافيههة فههي اختيههار لفهها خههاص وتخصيصههل لمعنههى مخصههوص ولههو مههن دون ربههح
ومناسبة بينهما أصع.
ومما تقدم يتبين بحعن داللة االلفاا على معانيها بالحبي ( الداللة ال اتية )على نحهو
االستقعل عند مشهور األصوليين وقد وافقهم السيد الخو ي في لد .
وعليل فتنحصهر داللهة األلفهاا علهى معانيهها إمها بالوضهي أو بهالحبي والوضهي معها
واآلراي في تفسير ا من قبل أععم االصوليين ثعثة :
الرأي األول :مسلك التخصيص والجعل اإللهي
و و للشيخ النا يني ( ت 1355ـ) فقد ل الى أن حقيقهة الوضهي هو التخصهيص
والمعل اإلهي ـ أ بهالحبي والوضهي معها ـ و لهد بعهد أن كهر أن الواضهي هو ل
سبحانل وتعالى و لد بقولل  (:فإنا نقحي ـ بحسهل التهواريخ التهي ب يهدينا ـ انهل لهيا
ناد شخص أو مماعة وضهعوا األلفهاا المتكثهرة فهي للهة واحهدة لمعانيهها التهي تهدل
عليها فضع عن سا ر الللات كما أن الومدان يدل علهى عهدم الداللهة ال اتيهة بحيهث
يفهم كل شخص مهن كهل لفها معنها المخهتص بهل بهل ل تبهارد وتعهالى هو الواضهي
الحكيم معل لكل معنى لفاا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما ومعلل تبهارد وتعهالى
ا واسحة بين معهل األحكهام الشهرعية المحتهاج إيصهالها إلهى إرسهال رسهل وإنهزال
كتل  ،ومعل األمهور التكوينيهة التهي مبهل اإنسهان علهى إدراكهها  :كحهدوث العحه
عند احتياج المعدة إلى الماي ونحهو لهد  .فالوضهي معهل متوسهح بينهمها  ،ال تكهويني
محا حتى ال يحتاج إلى أمر اخر  ،وال تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليه نبهي
أو وصهههي  ،بهههل يلههههم ل تبهههارد وتعهههالى عبهههاد علهههى اخهههتعفهم كهههل حا فهههة بلفههها
مخصوص عند إرادة معنى خاص )(.)23
ثم عضّد الشيخ النا يني بما ي ّكد محلبل بقولل  :إنها لهو فرضهنا مماعهة أرادوا إحهداث
ألفاا مديدة بقدر ألفاا أ للة لما قدروا عليل  ،فما اند بشهخص واحهد مضهافا إلهى
كثرة المعاني التي يتع ر تصور ا من شخص أو أشهخاص متعهددة ف فحقيقهة الوضهي
و التخصيص والمعل اإلهي (.)24
يتب ّين ممعا تقعدّم  :أنّ داللهة اللفها علهى المعنهى عنهد الشهيخ النها يني ليسهت مهن قبيهل
الداللة ال اتية على نحو االستقعل وليست ي من مهة الوضي على نحهو االسهتقعل
أيضهها بههل ههي وسههح بههين األمههور التكوينيههة الواقعيههة والمعليههة ول ه لد تب ّنههى القههول
بالتخصيص والمعل ـ أ بهما معا ـ في تفسير الوضي .
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مناقشة السيد الخوئي للنائيني
بعد أن حلّل السيد الخو ي ما أسا الشيخ النا يني في حقيقهة الوضهي ر ّتهل لهد علهى
شكل مقدمات ثم ناقشها والمقدمات ي (:)25
األولى  :أن الواضي و ل تبارد وتعالى  ،ولكن ال بحريي إرسهال الرسهل وإنهزال
الكتههل كمهها ههو الحههال فههي إيصههال األحكههام الشههرعية إلههى العبههاد  ،وال بحريههي معههل
األمور التكوينية التي مبل اإنسان على إدراكها  ،بل بحريي اإلهام إلى كل عنصهر
من عناصر البشر على حسل استعداد .
الثانية  :التزامل بومود مناسبة ممهولة بين األلفاا والمعاني .
المناسبة .
الثالثة  :أن وضعل تبارد وتعالى إنما كان على حبي
الرابعة  :أن الوضي معل متوسح بين المعل التكويني والمعل التشريعي .
الخامسة  :أنل بعهد نفهي الداللهة ال اتيهة اسهتند فهي دعهو  :أن ل تبهارد وتعهالى هو
الواضي الحكيم دون غير إلى أمرين :
 1ـ أنل ال يمكن أن يكون الواضهي هو البشهر  ،لعهدم إمكهان إحاحتهل بتمهام ألفهاا للهة
واحدة فضع عن مميي الللات  ،فإ ا امتني أن يكون البشر واضعا تعين أن ل تعالى
و الواضي الحكيم .
2ـ على فرا أن البشر قادر علهى وضهي األلفهاا لمعانيهها ـ بمعنهى أن شخصها أو
مماعة معينين من أ ل كل للة يتمكن من وضي ألفااهها لمعانيهها  -إال أنهل لهم يحهدثنا
التاريخ عمّن تصهد لهه ا الوضهي فهي أ عصهر أو زمهان ألنهل لهو تحقهي لنقهل لنها
لههد باعتبههار أن لههد مههن أ ههم الحههوادث التههي تنقههل بههالتواتر ويتفههي علههى تههدوينها
لخحورتها من مههة ولضهرورتها مهن مههة أخهر خصوصها وأنهل نقهل مها هو أدنهى
منها فكيف به ا األمر ف
أما المقدمة األولى  :فياهر ضعفها مما اعتمد عليل من الومهين :
الوجه احول  :و و أن ل تبارد وتعالى و الواضي الحكيم  :فقد تمهت مناقشهة ه ا
الومل في محورين :
المحور األول :لو تهم أن ل تبهارد وتعهالى هو الواضهي الحكهيم فإنمها يهتم لهو كهان
وضي األلفاا لمعانيها دفعيا وفي زمهان واحهد  ،إال أن األمهر لهيا كه لد  ،فهإن سهعة
دا رة الوضي وضيقها تتبي سعة دا رة اللرا وضهيقها  .ومهن الواضها أن اللهرا
منل ليا إال أن يتفا م بها وقت الحامة  ،وتبرز بها المعاني التهي تخهتلج فهي النفهوا
له ع يختههل ناههام حياتنها الماديههة والمعنويههة و ه ا اللههرا الههداعي إليههل يختلههف سههعة
وضههيقا بمههرور األيههام والعصههور ففههي العصههر األول  -و وعصههر ادم (ع )  -كانههت
الحامة إلى وضي ألفاا قليلة بإزاي معان ك لد  ،لقلة الحوا ج في لد العصهر وعهدم
اقتضا ها أزيد من لهد  ،ثهم ازدادت الحهوا ج مهرة بعهد أخهر وقرنها بعهد اخهر  ،بهل
وقتهها بعههد وقههت  ،ممهها أد الههى زيههادة فههي وضههي األلفههاا تبعهها له لد  .وعليههل فيههتمكن
مماعة بل واحد مهن أ هل كهل للهة علهى وضهي ألفااهها بهإزاي معانيهها فهي أ عصهر
وزمههن  ،فههإن سههعة الوضههي وضههيقل تابعههان لمقههدار حامههة النههاا إلههى التعبيههر عههن
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مقاصد م سعة وضيقا  .ولمها كهان مهرور الهزمن مومبها التسهاع حامهاتهم وازدياد ها
كان من الحبيعي أن يزداد الوضي ويتسي  .أما ال ين يقومون بعملية الوضي فهم أ ل
تلد الللة في كل عصر ،من دون فري بين أن يكون الواضي واحدا منهم أو مماعهة،
و لههد أمههر ممكههن لهههم  ،فههإن المعههاني الحادثههة التههي يبتلههى بههها فههي لههد العصههر إلههى
التعبير عنها ليست بالمقدار ال يعمز عنهل مماعهة مهن أ هل لهد العصهر أو يعمهز
عنل واحد منهم  ،فإنها محدودة بحد خاص .
وقد تل ّخص من لد أمران :
1ـ أن أ ل الللة ليسهوا بحامهة إلهى وضهي ألفااها للمعهاني التهي تهدور عليهها اإفهادة
واالستفادة في مميي العصور ليقال  :إن البشر ال يقدر على لد  ،بهل يمكهن الوضهي
بشكل تدريمي في كل عصر حسل تدريمية الحامة إلى التعبير عنها .
2ـ أننا لسنا بحامة إلى وضي مميي األلفهاا لمميهي المعهاني  ،فهإن الوضهي لمها يزيهد
عن مقدار الحامة للو محا .
وأما المحور الثاني  :و و أن الواضي لو كان بشرا لنقل لد في التواريخ  ،ألن مثل
ا العمل يعتبر من أعام الخدمات للبشر  ،ول لد تتوفر الهدواعي علهى نقلهل فيهرد
عليل  :أن لهد إنمها يهتم لهو كهان الواضهي شخصها واحهدا أو مماعهة معينهة  .وأمها إ ا
التزمنا بما قدمنا من  :أن الواضي ال ينحصر بشخص واحد أو مماعة معينهين  ،بهل
كههل مسههتعمل مههن أ ههل تلههد الللههة واضههي بشههكل تههدريمي فههع يبقههى ممههال للنقههل فههي
التههواريخ  .نعههم  ،لههو كههان الواضههي شخصهها واحههدا أو مماعههة معينههين لنقلههل أصههحال
التواريخ ال محالة .
تفسهير للعلقهة الوضهعية ال يفه ّري فيهل بهين مسهلد السهيد الخهو ي وغيهر
وما كر من
ٍ
في ،فإن تدريمية الوضي وعدم اختصاصهل بشهخص خهاص ال تهدع ممهاال لمها كهر
الشيخ النا يني من أن الواضي لو كان بشرا لنقل لد في التواريخ  ،غاية األمر  :أنهل
بناي على مسلد السهيد الخهو ي يكهون كهل مسهتعمل واضهعا وإن كانهت كلمهة الواضهي
عنههد إحعقههها تنصههرف إلههى الواضههي األول إال أنههل مههن مهههة األسههبقية ،و ه ا بخههعف
غير من المسالد (.)26
الوجه الثعاني  :و هو أن الوضهي وسهح بهين األمهور التكوينيهة والمعليهة :فههو ممها ال
يرمي إلى معنى محصل و لد لعدم واسحة بينهما  ،ضرورة أن الشئ إ ا كان مهن
المومههودات الحقيقيههة التههي ال تتوقههف فههي ومود هها علههى اعتبههار أ معتبههر فهههو مههن
المومههودات التكوينيههة  ،وإال فمههن األمههور االعتباريههة المعليههة  ،وال يعقههل مهها يكههون
وسحا بين األمرين .
وأما حديث اإلهام ـ و و أن يلهم ل تبارد وتعالى عباد علهى اخهتعفهم كهل حا فهة
بلفا مخصوص عند إرادة معنهى خهاص ـ فههو حهديث صهحيا  ،وال اختصهاص لهل
ِّهرا اح ْالمسْ ه اتقني ام )
بالوضي وقد كر السيد الخو ي في تفسير قولل تعالى ( :ا ْ ه ند انا الص ا
( :)27أن ل تبههارد وتعههالى كمهها مههنَّ علههى عبههاد بهههدايتهم تشههريعا  ،وسههوقهم إلههى
الحياة األبدية بإرسال الرسل وإنزال الكتل ك لد منَّ علهيهم بههدايتهم تكوينها بإلههامهم
إلى سير م نحو كمهالهم  ،بهل إن ه الهدايهة مومهودة فهي مميهي المومهودات  ،فههي
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أودع فيهها قهوة االسهتكمال ،

تسير نحو كمالهم بحبعها أو باختيار ها  ،ول هو اله
فتر الف رة تفر من اله ّرة وال تفر من الشاة (.)28
وعلههى المملههة  :فههإن مس ه لة اإلهههام أمنبيههة عههن تحقههي معنههى الوضههي بالكليههة  ،فههإن
اإلهام من األمور التكوينية الواقعيهة  ،وال اختصهاص لهل ببهال الوضهي  ،والمبحهوث
عنل و معنى الوضي ،سواي كان الوضي بإلهام إلهي أم لم يكن .
وأما المقدمة الثانية فير ّد ا  :أنل رمه ٌم بالليهل  ،لمها قهد سهبي مهن أنهل ال دليهل علهى
المناسبة بين األلفاا والمعاني  ،بل الدليل قا م على عدمها في المميي .
ومود
وأمهها المقدمععة الثالثعة فيههرد عليهها  :أنهها لههو سههلمنا ومههود المناسههبة ال اتيههة بههين اللفهها
والمعنههى فههع نسههلم أن الواضههي معههل لكههل معنههى لفاهها مخصوصهها علههى حبههي تلههد
المناسههبة  ،و لههد ألن اللههرا مههن الوضههي يحصههل بههدون لههد  ،ومعههل فهه شههئ
يستدعي رعاية تلد المناسهبة فهي الوضهي ف اللههم إال أن يتمسهد به يل قاعهدة اسهتحالة
الترميا من دون مرما  ،والثابت بحعنها .
وأما المقدمتان الرابعة والخامسة فقد تقدم مناقشتهما في المقدمة األولى انفا .
فالنتيمة النها يهة التهي يرا ها السهيد الخهو ي بعهد عرضهل واسهتدالالتل ومناقشهاتل  :أن
المس لة تنتهي الى أمرين :
األول  :أن ل تبارد وتعالى ليا و الواضي الحكيم .
الثاني  :أن الواضي ال ينحصر بشخص واحد أو مماعة معينهة علهى مميهي المسهالد
في تفسير حقيقة الوضي.
الرأي الثاني  :مسلك احعتبار
كر السيد الخو ي (قد ) ثعثة أنحاي لإلعتبار و ي :
1ـ النحو األول لإلعتبعار  :و هو رأي المحقهي الحوسهي (ت 672هـ) مهاي فيهل  :إن
حقيقة الوضي عبارة عن اعتبار ومود اللفا ومودا تنزيليا للمعنى ،فهو و فهي عهالم
االعتبار وإن لم يكن ك لد حقيقة (.)29
مناقشة السيد الخوئي :
هان للتفريهي بههين االمههور
شهرع السههيد الخهو ي فههي مناقشهتل للمحقههي الحوسههي بتقهديم بيه ٍ
الحقيقية واالعتبارية بقولل ( : )33إن المومود على قسمين :
أحد ما  :ما لل ومود تكويني عيني في ناهام التكهوين والعهين  :كهالمقوالت الواقعيهة
من الموا ر واألعراا .
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والثاني  :ما لل ومود اعتبار فههو مومهود فهي عهالم االعتبهار وإن لهم يكهن مومهودا
فههي الخههارج  ،و لههد كههاألمور االعتباريههة الشههرعية أو العرفيههة مههن األحكههام التكليفيههة
والوضعية .
والمحقي الحوسي ير  :أنّ حقيقة العلقهة الوضهعية مهن قبيهل القسهم الثهاني  ،بمعنهى :
أن الواضههي معههل ومههود اللفهها ومههودا للمعنههى فههي عههالم االعتبههار  ،واعتبههر ومههودا
تنزيليا لل في لد العالم دون عالم الخارج والعين  :كالتنزيعت الشرعية أو العرفية،
مثل قولل ( عليل السعم )  " :الحواف بالبيت صعة "( )31وقولل ( عليهل السهعم ) :
" الفقاع خمر استصهلر النهاا " ( )32ونحو مها  .ومهن ثمهة يكهون ناهر المسهتعمل
إلى اللفا اليا في مرحلة االستعمال  ،والى المعنى استقعليا  ،بحيث ال يهر فهي تلهد
المرحلة إال المعنى وال ينار إال إليل .
ثم أخ السيد الخو ي بمناقشتل ضمن نقحتين (:)33
األولى  :أن تفسير ا به ا المعنى تفسير بمعنى دقيي بعيد عن أ ان عامة الواضعين
غاية البعد  ،وال سيما القاصرين منهم  :كاألحفال والممانين ال ين قد يصهدر الوضهي
منهم عند الحامة  ،بل قد يصدر الوضي مهن بعها الحيوانهات أيضها  .وكيهف كهان ،
فحقيقة الوضي حقيقة عرفية سهلة التناول والم خ  ،فع تكهون بهه الدقهة التهي تلفهل
عنها أ ان الخاصة  ،فضع عن العامة .
والثانية  :أن اللرا الداعي إلى الوضي  :و استعمال اللفا في المعنى الموضوع
لههل  ،لكههي يههدل عليههل ويفهههم منههل معنهها  .فالوضههي مقدمههة لعسههتعمال والداللههة  .ومههن
الواضها أن الداللههة اللفايههة إنمهها تكههون بههين شههي ين  :أحههد ما دال  ،واآلخههر مههدلول ،
فاعتبار الوحدة بينهما ب ن يكون ومود اللفا ومودا للمعنى أيضا للو وعبث .
وأمهها مهها كههر فههي كههعم المحقههي الحوسههي مههن لحههاا اللفهها الههة فههي مقههام االسههتعمال
( )34ففيل :
إن لحاا اللفا الة في مقام االسهتعمال  ،ال يسهتلزم أن يكهون ملحواها كه لد فهي مقهام
الوضي للفري بهين المقهامين  .وبكلمهة واضهحة  :أن حهال واضهي اللفها كحهال صهاني
المههراة  ،ومسههتعملل كمسههتعملها  ،فكمهها أن صههاني المههراة فههي مقههام صههنعها يعحاههها
استقعال من حيث الكم والكيف والوضي  ،وفي مرحلة اسهتعمالها تعحها اليها فكه لد
الناحية .
وضي األلفاا واستعماالتها من
وعلهى المملههة  :أن لحههاا اللفها اليهها فههي مرحلههة االسهتعمال ال يههعزم اعتبههار ومههود
ومودا للمعنى حال الوضي بومل .
2ـ النحو الثاني لإلعتبار  :و و رأ المحقي العراقي (ت 1361ـ) ماي فيل :
إن حقيقة الوضي عبارة عن اعتبار معزمة بين حبيعي اللفا والمعنى الموضوع لهل،
المعزمة متقومة باعتبار من بيد االعتبار و و الواضهي كسها ر األمهور
وحقيقة
االعتبارية من الشرعية أو العرفية .وإن المومل له ا االعتبار والداعي إليل إنما هو
قصد التفهيم في مقام الحامة لعدم إمكانل بدونل (.)35
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مناقشة السيد الخوئي:
بيّن السيد الخو ي أن المعزمة الم ّدعاة بين اللفا والمعنى ت تي ضهمن احتمهالين علهى
سبيل مانعة الخلو و ما (:)36
األول  :إما أن يكون اعتبار هذه المالزمة في الخارج  :وعليل فع تفيد بومهل مها لهم
تكهن المعزمههة بينهمهها فههي اله ن  ،ضههرورة أن بههدون اله ن ال يحصههل االنتقههال إلههى
المعنهههى مهههن تصهههور اللفههها وسهههماعل  .وعلهههى تقهههدير ومود ههها وثبوتهههها فالمعزمهههة
الخارميههة غيههر محتههاج إليههها  ،فههإن اللههرا  -و ههو االنتقههال الههى المعنههى  -يحصههل
المعزمة ال نيهة  ،سهواي أكانهت نهاد معزمهة خارميهة أم لهم تكهن  ،فهع
بتحقي
حامة إلى اعتبار المعنى مومودا في الخارج عند ومود اللفا فيل  ،بل و مهن الللهو
الاا ر .
الثاني  :أو يكون اعتبار هذه المالزمة في الذهن :وعليل فإنل ال يخلو من أمرين :
1ـ إمها أن يكهون إعتبهار الواضهي للمعزمهة بهين اللفها والمعنهى محلقها حتهى للما هل
بالوضههي :و ه ا ال يمكههن المصههير إليههل إنههل للههو محهها ال يصههدر مههن الواضههي
الحكههيم ألنههل ال أثههر لههل بالقيههاا إلههى الما ههل بههل  .وال معنههى ألن يعتبههر االنتقههال إلههى
المعنههى مههن سههماع اللفهها لههل  ،فإنههل إن علههم بالوضههي فاالنتقههال مههن اللفهها إلههى معنهها
ضرور لل ،وغير قابل للمعل واالعتبار  ،وإن لم يعلم فاالعتبار يصبا للوا .
2ـ أو يختص إعتبار الواضي للمعزمة بين اللفا والمعنى تختص بالعهالم بالوضهي :
و ه ا ال يمكههن المصههير إليههل أيضهها ألنههل تحصههيل للحاصههل فإنههل لههو كههان عالمهها
بالوضههي كههان اعتبههار المعزمههة فههي حقههل مههن قبيههل  :إثبههات مهها ههو ثابههت بالومههدان
باالعتبار وبالتعبد .
وعليل  :فالمعزمة ال نية أمهر تكهويني غيهر قابلهة للمعهل واالعتبهار  ،وليسهت مهن
معنى الوضي في شئ  ،بل ي مترتبة عليل .
3ـعععع النحععععو الثالععععث لإلعتبععععار  :و ههههو رأ المحقههههي محمههههد حسههههين االصههههفهاني
(ت  1361ـ) ماي فيل :
إن إعتبار كل معتبر قا م بهل بالمباشهرة ال بالتسهبيل ( فتخصهيص الواضهي لهيا إال
اعتبار االرتباح واالختصاص بين لفها خهاص ومعنهى خهاص  .ثهم إنهل ال شهبهة فهي
اتحاد حيثية داللة اللفا علهى معنها  ،وكونهل بحيهث ينتقهل مهن سهماعل إلهى معنها مهي
حيثية سا ر الدوال  :كالعلم المنصول على رأا الفرسخ فإنل أيضا ينتقهل مهن الناهر
إليل إلى أن ا الموضي رأا الفرسخ  .غاية األمهر  :أن الوضهي فيهل حقيقهي  ،وفهي
اللفا اعتبار  ،بمعنى  :أن كهون العلهم موضهوعا علهى رأا الفرسهخ خهارمي لهيا
باعتبار معتبر  ،بخعف اللفا  ،فإنهل ك نهل وضهي علهى المعنهى ليكهون ععمهة عليهل ،
فش ن الواضي اعتبار وضي لفا خاص على معنى خاص ) (. )37
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مناقشة السيد الخوئي:
ل ّخص السيد الخو ي ما أفاد أستا المحقهي االصهفهاني فهي أمهور ثهم أخه بمناقشهتها
تباعا ( )38أما األمور التي أفاد ا االصفهاني فهي :
األمععر األول  :أن حقيقههة الوضههي ليسههت أمههرا تسههبيبيا  ،بههل ههو أمههر مباشههر قهها م
بالمعتبر بالمباشرة .
األمر الثاني  :أن االرتباح واالختصاص ليسا مهن حقيقهة الوضهي فهي شهئ  ،بهل مها
من لوازمها .
األمر الثالث  :إن سنخ الوضي في سا ر الدوال حقيقي خارمي  ،وفهي وضهي األلفهاا
معلي واعتبار .
ثم أخ السيد الخو ي بمناقشة االمور الم كورة (:)39
أما األمر األول والثاني  :فقد وصفهما السيد الخو ي أنهما في غايهة الصهحة والمتانهة
علههى مميههي المسههالد فههي تفسههير حقيقههة الوضههي  ،مههن دون فههري بههين مسههلكل ومسههلد
غير .
وأما األمر الثالعث  :و هو:أن سهنخ الوضهي فهي سها ر الهدوال حقيقهي خهارمي  ،وفهي
وضي األلفاا معلي واعتبار  .فقد أورد عليل :
1ـ إن تفسير الوضي به ا المعنى على فرا صحتل في نفسل  -تفسهير بمعنهى دقيهي
خارج عن أ هان عامهة الواضهعين  ،وال سهيما القاصهرين مهنهم  :كاألحفهال يهتلخص
والممانين  ،مي أنا نهر صهدور الوضهي مهنهم كثيهرا  ،والحهال أنههم ال يهدركون ه ا
المعنى الدقيي  ،وأنهل مهن قبيهل  :وضهي العلهم علهى رأا الفرسهخ  .غايهة األمهر  :أن
الوضي فيل حقيقي  ،وفي المقام اعتبار  .ومن الواضا أنهل ال يكهاد يمكهن أن يكهون
الوضي أمرا يلفل عنل الخواص فضع عن العوام .
2ـ أن وضي اللفا ليا من سنخ الوضي الحقيقي:كوضي العلم على رأا الفرسخ
والومل في لد  :و أن وضي العلم يتقوم بثعثة أركان :
الركن األول  :الموضوع  ،و و العلم .
الركن الثاني  :الموضوع عليل  ،و و ات المكان .
الركن الثالث  :الموضوع لل  ،و و الداللة على كون المكان رأا الفرسخ .
و ا بخعف الوضي في بال األلفاا فإنل يتقوم بركنين :
األول  :الموضوع  ،و و اللفا .
الثاني  :الموضوع لهل  ،و هو داللتهل علهى معنها  ،وال يحتهاج إلهى شهئ ثالهث ليكهون
لد الثالث و الموضوع عليل  ،وإحعقل على المعنى الموضهوع لهل لهو لهم يكهن مهن
األغعح الاها رة فهع أقهل مهن أنهل لهم يعههد فهي اإحعقهات المتعارفهة واالسهتعماالت
الشا عة  ،مي أن الزم ما أفاد  :و أن يكون المعنى و الموضوع عليل .
ويمكن أن يضيف البحث نحوا رابعا مهن أنحهاي االعتبهار إضهافة الهى مها كهر السهيد
الخو ي و و :
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4ـه النحععو الرابععع لإلعتبععار  :و ههو مسههلد االقتههران األكيههد للسههيد محمههد بههاقر الصههدر
( ت 1433ـ)  :وبيانل :
( إن ععقة السببية التي تقوم في الللة بين اللفا والمعنى تومد وفقها لقهانون عهام مهن
قوانين ال ن البشر  .والقانون العام و أن كل شي ين إ ا اقترن تصور أحد ما مهي
تصور اآلخر فهي هن االنسهان مهرارا عديهدة ولهو علهى سهبيل الصهدفة قامهت بينهمها
ععقة وأصبا أحد اال لتصورين سببا النتقال ال ن إلى تصور اآلخر  .ومثهال لهد
فهي حياتنها االعتياديههة أن نعهي مههي صهديقين ال يفترقههان فهي مختلههف شه ون حياتهمهها
نمد ما دا ما معا  ،فإ ا رأينا بعد لهد أحهد ه ين الصهديقين منفهردا أو سهمعنا باسهمل
أسرع ننا إلى تصور الصديي اآلخر  ،الن ر يتهما معا مرارا كثيهرة أومهد ععقهة
بينهما في تصورنا  ،و الععقة تمعل تصورنا ألحد ما سببا لتصور اآلخر .
فالوضي هو عمليهة تقهرن فيهها لفاها بمعنهى نتيمتهها أن يقفهز اله ن إلهى المعنهى عنهد
تصور اللفا دا ما )(.)43
ويشير البحث الى أنل لم يتم مناقشة ا الرأ من قنبل السيد الخهو ي (قهد ) ويمكهن
للبحث إفادة ر ّد من مبنى السيد الخهو ي القا هل :إن االرتبهاح بهين اللفها والمعنهى هو
لههيا مههن األمورالحقيقيههة وال مههن األمههور االعتباريههة ( )41ومسههلد االقتههران األكيههد
و نحو من أنحاي اإعتبار على ما صرّّ بل صاحبل(. )42
الرأ الثالث  :نظرية التعهد
و و مختار السيد الخو ي(قد ) في حقيقة الوضي فبعد أن أثبت السهيد الخهو ي بحهعن
الداللههة ال اتيههة بههين اللفهها والمعنههى وبحههعن كونههها بالمعههل والتخصههيص االلهههي أو
باإعتبار أ ّكد على أ ّنها وضعية محضة وأنها من بال التعهّد وااللتزام النفساني .
ويمكن للبحث أن يمعل أركان نارية التعهّد بعد بيان تمهي ٍد لها كاآلتي :
التمهيد :بطالن اآلراء األخرى في تفسير العالقة بين اللفظ والمعنى
فقد كر السيد الخو ي  ( :ان ارتباح اللفا بالمعنى ليا من األمهور الواقعيهة وال مهن
األمور االعتبارية وليا و مهن حقيقهة الوضهي فهي شهئ بهل هو مهن شه ون الوضهي
وتوابعل ومن األمور المنتزعة منل )(.)43
أركان النظرية  :وتتملّى ضمن ثعثة محاور

ي:

المحور األول  :بيان الدليل الومداني لللرا الباعث على الوضي
فقد كر السيد الخو ي اللهرا الباعهث علهى الوضهي ووضّهحل بهدليل ومهداني و لهد
بقولل (:)44
إن اإنسان مدني بالحبي يحتاج في تنايم حياتل  -المادية والمعنوية  -إلى االت يبهرز
بها مقاصد وأغراضل  ،ويتفا م بها وقت الحامة  ،ول ّما لم يمكن أن تكون تلهد اآللهة
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اإشارة أو نحو ا لعدم وفا ها بالمحسوسهات فضهع عهن المعقهوالت فهع محالهة تكهون
ي األلفاا التهي يسهتعملها فهي إبهراز مراداتهل مهن المحسوسهات والمعقهوالت  ،و هي
وافية بهما  ،ومن نا خهص  -تبهارد وتعهالى  -اإنسهان بنعمهة البيهان بقولهل عهز مهن
ان ) (. )45
ان اعلَّ امل ْال اب اي ا
اإ ْن اس ا
قا ل  ( :اخلا اي ْ ن
المحورالثاني  :بيان حقيقة الوضع وأ ّنها التع ّهد
وتضمّن ركنين ما :
الععركن األول  :إن قصههد التفهههيم الزم اتههي للوضههي بمعنههى التعهههد وعليههل فالداللههة
الوضعية تختص بالداللة التصهديقية و ه ا الهركن هو الهركن األساسهي فهي ناريهة
التعهد .
فقد فرّع السيد الخو ي على ما تقه ّدم مهن بيهان اللهرا الباعهث علهى الوضهي بقولهل :
( إن حقيقههة الوضههي ههي التعهههد والتبههاني النفسههاني  ،فههإن قصههد التفهههيم الزم اتههي
للوضهههي بمعنهههى التعههههد  .وإن شههه ت قلهههت  :إن العلقهههة الوضهههعية  -حين ههه  -تخهههتص
بصههورة إرادة تفهههيم المعنههى ال محلقهها  ،وعليههل يترتههل اختصههاص الداللههة الوضههعية
بالداللة التصديقية ) (.)46
الركن الثاني  :أن ك َّل متعه ٍد واض ٌي حقيقة
وقد أثبت لد من خعل أمرين :
األمر األول  :إن متعلّي ا التعهد أمر اختيهار  :و هو الهتكلّم بلفها مخصهوص عنهد
قصد تفهيم معنى خاص و لد بقولل (:إن تع ّهد كل شخص فعل اختيار لل ) (.)47
األمععر الثععاني  :إن ه ا التع ّهههد ثابههت بههين حبيعههي اللفهها والمعنههى الموضههوع لههل بنحههو
القضية الحقيقية وقد أشار الى ا األمر بقولل :
( إنّ حقيقة الوضي عبارة عن التعهد بإبراز المعنى ال تعلهي قصهد المهتكلم بتفهيمهل
بلفهها مخصههوص  ،فكههل واحههد مههن أ ههل أ للههة متعهههد فههي نفسههل متههى مهها أراد تفهههيم
معنهى خههاص أن يمعهل مبههرز لفاها مخصوصهها  -مههثع  -التهزم كههل واحهد مههن أفههراد
األمة العربية ب نل متى ما قصد تفههيم مسهم سهيال بهارد بهالحبي أن يمعهل مبهرز لفها
الماي  ،ومتى قصد تفهيم معنى اخر أن يمعل مبرز لفاا اخر  ،و ك ا  .فه ا التعههد
والتباني النفساني بإبراز معنى خاص بلفا مخصوص عند تعلي القصد بتفهيمل ثابت
فههي أ ههان أ ههل كههل للههة  ،باإضههافة إلههى ألفااههها ومعانيههها بنحههو القههوة  .نعههم  ،ف هي
مرحلههة االسههتعمال يومههد المسههتعمل فههردا منههل فههي اسههتعمال  ،وفههردا اخههر منههل فههي
استعمال اخر  ،و ك ا ) (.)48
ول ا يستنتج السيد الخو ي من البيان المتق ّدم  :إنّ كل متع ّه ٍد واض ٌي حقيقهة إ قهال :
إنّ كل مستعمل واضي حقيقة فإن تعهد كل شخص فعل اختيار لل  ،فيسهتحيل أن
يتعهد شخص اخر تعهد في متل  ،لعهدم كونهل تحهت اختيهار وقدرتهل  .نعهم  ،يمكهن
أن يكههون شههخص واحههد وكههيع مههن قبههل حا فههة فههي وضههي للههاتهم ابتههداي لمعانيههها ،
فيضعها بإزا ها  -أ يمعلها مستعدة إبراز ا عند قصد تفهيمها  -ويتعهد به لد  ،ثهم
إنهم تبعا لل يتعهدون على حبي تعهداتل  .أو يضي للهاتهم بهع توكيهل مهن قهبلهم  ،بهل
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فضوليا  ،ولكهنهم بعهد لهد يتبعونهل فهي لهد ويتبهانون علهى وفهي تبانيهل والتزاماتهل ،
ومي ه ا فههم واضهعون حقيقهة  .ومهن نها ال فهري بهين الحبقهات السهابقة والعحقهة ،
غاية األمر  :أن الحبقات العحقة تتبعها في لد  ،بمعنهى  :أنههم يتعههدون علهى وفهي
تعهداتهم وتبانيهم  ،وقد تتعههد الحبقهات العحقهة تعههدات أخهر ابتدا يهة بالنسهبة إلهى
المعاني التي يحتامون إلى تفهيمها في أعصهار م  ،وقهد سهبي * أن الوضهي تهدريمي
الحصول  ،فيزيد تبعا لزيادة الحامة في كهل قهرن وزمهن  .ومهن لهد تبهين مهعد أن
كل مستعمل واضي حقيقة .
وأما إحعي الواضي على الماعل األول دون غير فألسبقيتل في الوضهي  ،ال ألمهل
أنل واضي في الحقيقة دون غير (.)49
المحور الثالث  :نكر الم يّدات لنارية التعهّد
كر السيد الخو ي (قد ) ما يعضّد رأيل بالتعهد بم يدات عدة و ي :
أوح  :الموافقة للمعنى الللو  :إ قال  (:وممّا ي يّد أنّ الوضي بمعنى التعهّد أ ّنهل هو
الموافههي لمعنههى الوضههي للههة  فإ ّنههها بمعنههى المعههل واالقههرار ومنههل وضههي القههانون
بمعنى معلل وإقرار ) (. )53
ثانيا  :موافقة التعهد لوضي األععم الشخصهية :إ قهال (:وضهي األعهعم الشخصهية
فإن كل شخص إ ا رامي ومدانل اهر لل أنهل إ ا أراد أن يضهي اسهما لولهد  -مهثع -
يتصههور أوال ات ولههد  ،وثانيهها  :لفاهها يناسههبل  ،ثههم يتعهههد فههي نفسههل ب نههل متههى قصههد
تفهيمل يتكلم ب لد اللفا  ،وليا ا نا شئ اخر ما عدا لد ) (.)51
ثالثععا  :اسههتقرار السههيرة العقع يههة علههى التعهههد :إ قههال  ( :وعلههى هه االلتزامههات
والتعهدات قد استقرت السيرة العقع ية في مقهام االحتمهاج واللمهاج  ،فيحهتج العقهعي
بعضهم على بعا بمخالفتل التزامل وي اخ ونل عليها  ،وك لد الموالي والعبيد  ،فلهو
أن أحدا يخالف التزامل ولم يعمهل علهى حبهي اههور كهعم مهوال يحهتج المهولى عليهل
بمخالفتههل التزامههل  ،ويعاقههل عليههها  ،وال ع ه ر لههل فههي لههد  .ولههو عمههل علههى حبههي
اهور فلل حمهة يحهتج بهها علهى مهوال  ،و كه ا وعلهى المملهة  :أن أنامهة الكهون
كلها مهن الماديهة والمعنويهة تهدور مهدار المهر علهى وفهي ه االلتزامهات  ،ولهوال
الختلت ) (. )52
ثم إن التعهد المزبور ربما يكون ابتهدا يا فيكهون الوضهي تعيينيها وقهد يكهون ناشه ا مهن
كثرة االستعمال فيكون تعيّنيا وحقيقة الوضي في كع القسمين على نحو واحد (.)53
ومن ال ين بوا الى ا المسلد من المعاصرين و السهيد محمهد صهادي الروحهاني
( ت  1424ـ) إ قال ( :والتحقيي ان حقيقهة الوضهي  ،ليسهت اال مها اختهار مملهة
من أساحين المحققين ،منهم صاحل تشريا األصول* واالستاد األعام  ،و و التعههد
ب ه كر اللفهها عنههد تعلههي قصههد المههتكلم بتفهههيم المعنههى وابههزار  ،ويكههون متعلههي ه ا
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االلتزام النفساني أمرا اختياريا  ،و و المتكلم بلفا مخصوص عند إرادة ابراز معنى
خاص  ،واالرتباح ال حقيقة لل  ،وانما ينتهزع مهن لهد  .و ه ا المعنهى  ،مضهافا إلهى
كونههل موافقهها المعنههى الوضههي للههة  ،و ههو المعههل واالقههرار  ،ممهها يسههاعد الومههدان
واالرتكاز) (.)54
ومن الواضا أن العبارة صريحة بتب ّني السيد الروحاني لمسلد التعههد وموافقتهل لمها
اختار مملة من األععم ـ منهم استا السيد الخو ي ـ ماعع الومدان واالرتكاز مهن
م يدات القول بالتعهد ععوة على ما تقدم من الم يدات .
رد النقوض المفترضة
ثم أخ السيد الخو ي بدفي اإشكاالت المحتملة التي قد ترد على بيانل المتقدم و ي :
النقض األول :إشكال الدور
بتقريل :أن تعهد كر اللفا عند قصد تفهيم المعنى يتوقف على العلم ب نهل وضهي لهل
 .فلو فرا أن الوضي عبارة عهن لهد التعههد لهدار( )55ألنّ التعهّهد يتوقهف علهى
العلم بالوضي و و متوقف على التعهّد .
رد النقض  :أن ما يتوقف على العلم بالوضي إنما و التعهد الشخصي الفعلي الثابهت
في مرحلة االستعمال  ،دون التعهد الكلهي النفسهاني المتعلهي به كر حبيعهي اللفها عنهد
إرادة تفهيم حبيعي المعنى بنحو القضية الحقيقية  .ا مي أن حقيقهة الوضهي  :عبهارة
عن لد التعهد  ،ومن الاا ر أنل ال يتوقف على شئ .
ويسههتاهر السههيد الخههو ي :أن منشه التههو م ههو خلههح المتههو م بههين التعهههد فههي مرحلههة
االستعمال والتعهد في مرحلة الوضي  ،وال يتوقف على الثاني و األول دونل .
وبتعبير اخر  :أن حال األلفاا حال اإشارات الخارمية  ،فكما قهد يقصهد بهها إبهراز
المعنى ال تعلي القصد بتفهيمل مثهل  :مها إ ا قصهد إخفهاي أمهر عهن الحاضهرين فهي
المملهها  ،أو قصههد تصههديي شههخص  ،أو غيههر لههد فيمعههل مبههرز اإشههارة باليههد أو
بالعين أو بالرأا فك لد األلفاا  ،فإنل يبرز بها أيضا المعهاني التهي يقصهد تفهيمهها ،
فع فري بينهمها مهن ه الناحيهة  .نعهم  ،فهري بينهمها مهن ناحيهة أخهر  ،و هي  :أن
اإشارة على نسي واحد في مميي الللات واأللسنة دون األلفاا .
الععنقض الثععاني  :إن التعهههد وااللتههزام حسههل مهها ارتكههز فههي األ ههان أمههر مته خر عههن
الوضهي ومعلهول لهل  ،فهإن العلهم بالوضهي يومههل تعههد العهالم بهل بهإبراز المعنهى عنههد
قصههد تفهيمههل بمبههرز مخصههوص  ،ال أنههل عينههل  .ومههن نهها ال يصهها إحههعي الواضههي
على غير الماعل األول  ،فلو كان معنى الوضي لد التعهد وااللتزام النفساني لصا
إحعقل على كل مستعمل من دون عناية  ،مي أن األمر ليا ك لد (.)56
رد النقض  :لو أريد بته خر التعههد عهن الوضهي تعههد المتصهد األول للوضهي فه اد
غير صحيا  ،و لهد ألن تعههد غيهر مسهبوي بشهئ مها عهدا تصهور اللفها والمعنهى ،
ومن الواضا أن لد التصور ليا و الوضي  ،بل و من مقدماتل  ،ول ا ال بد منهل
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فههي مقههام الوضههي ب ه معنههى مههن المعههاني فسههر  .وعليههل  :فالمتصههد األول لههل بعههد
تصور معنى خاص ولفا مخصوص يتعهد في نفسل ب نل متى قصد تفهيمل أن يمعهل
مبرز لد اللفا  ،ثم يبهرز لهد التعههد بقولهل  " :وضهعت " أو نحهو فهي الخهارج .
ومما يدلنا على لد بوضوّ  :وضي األععم الشخصية  ،فإن كهل شهخص إ ا رامهي
ومدانل اهر لل أنهل إ ا أراد أن يضهي اسهما لولهد  -مهثع  -يتصهور أوال ات ولهد ،
وثانيا  :لفاا يناسبل  ،ثهم يتعههد فهي نفسهل ب نهل متهى قصهد تفهيمهل يهتكلم به لد اللفها ،
وليا ا نا شئ اخر ما عدا لد  .وإن أريهد بهل تعههد غيهر مهن المسهتعملين فهاألمر
وإن كههان كه لد  -يعنههي  :أن تعهههد م وإن كههان مسههبوقا بتعهههد  -إال أنههل ال يمنههي عههن
كونهم واضعين حقيقة  ،ضرورة أن تعهد كل أحد لما كان فعهع اختياريها لهل يسهتحيل
أن يصههدر مههن غيههر  .غايههة األمههر  :التعهههد مههن الواضههي األول تعهههد ابتههدا ي غيههر
مسبوي بشئ  ،ومن غير ثانو  ،وألملل ينصرف لفها الواضهي إلهى الماعهل األول
(.)57
الععنقض الثالععث  :أن العلقههة الوضههعية لههو لههم تكههن بههين األلفههاا والمعههاني علههى ومههل
اإحههعي فههع يتبههادر شههئ مههن المعههاني منههها فيمهها إ ا صههدرت عههن شههخص بههع قصههد
التفهيم  ،أو عن شخص بع شعور واختيار  ،فضهع عمها إ ا صهدرت عهن اصهحكاد
مسم بمسم اخر  ،مي أنل ال شبهة في تبادر المعنى منها وانتقال ال ن إليل في مميهي
الصور(.)58
رد الععنقض :أمههال السههيد الخههو ي علههى ه ا اإشههكال ( :)59به ن تبههادر المعنههى فيههها
وانسباقل إلى ال ن غيهر مسهتند إلهى العلقهة الوضهعية  ،بهل إنمها هو مهن مههة االنها
الحاصههل بينهمهها بكثههرة االسههتعمال أو بلير هها  ،و لههد ألن الوضههي حيههث كههان فعههع
اختياريها فصههدور مهن الواضههي الحكهيم فههي أمثههال ه المههوارد التهي ال يترتههل علههى
الوضي فيها أ أثر وغرا داع إليل يصبا للوا وعبثا .
المطلب الثالث  :منشأ القول بالتع ّهد
نهاد مههن االصههوليين امههنْ سههبي السههيد الخههو ي (قههد ) الههى القههول بالتع ّهههد وقههد اكتفههى
السيد الخهو ي فهي بحثهل الخهارج بمها لمّها بهل المحقهي االصهفهاني وعبّهر عهنهم ب ملّهة
العصرعند نقلل لقولل (:ال حامة إلى االلتزام ب ن حقيقة الوضي تعههد كهر اللفها عنهد
إرادة تفهيم المعنى كما عن بعا أملة العصر* ) ( )63و م :
1ـ الشيخ علي بن فتا ل النهاوند ** (ت 1322ـ) :يعد و الم سّا له ا الهرأ
إ بيّن أنّ ح ّد الوضي حقيقة و اإلتزام والتعهّد بقولل(:ال ريل في كون اللرا مهن
الوضي ليا إال تسهيل تفههيم المعهاني باأللفهاا وصهيرورة اللفها منزلهة نفها المعنهى
فههي كههون إراية نفهها المعنههى مههن حيههث كههون إسههماعل وصههدور مههن العفهها مفهمهها
للمعنى على لد اللير و الثمرة للوضي مشا دة بالومدان و ي معنى داللة اللفها
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بالوضي على المعنى المسمّاة بالداللهة اللفايهة الوضهعية ومها كرنها مهن الواضهحات
وانما و توح ة لبيان حقيقة الوضي و ي ليست إال تعهد الواضي ) (. )61
كما أضهاف الشهيخ النهاونهد  :إن غيهر الواضهي إ ا علهم منهل لهد التعههد وعلهم منهل
بتلهههد االرادة المسهههتقرة المحلقهههة ينكشهههف لهههه ا الليهههر عنهههد تلفههها الواضهههي بالوضهههي
المخصوص انهل اراد تفههيم معنها ألن التعههد المه كور سهبل لعهدم انفكهاد اللفها عهن
ارادة تفهههيم المعنههى و ههو عههين المعزمههة بههين اللفهها واالرادة المه كورة وال ريههل فههي
داللههة أحههد المتعزمههين علههى اآلخههر ثههم حصههول ه ا العلههم سههبل لحصههول غههرا
الواضهي و ههو تفههيم المعنههى التصهديقي.كما أ ّكههد علههى عهدم إمكههان كهون الوضههي غيههر
التعهّد الم كور خصوصا بعد أن وضّا انتزاع تخصيص اللفا بارادة تفهيم المعنى
بعد ا التعهد وااللتزام ويحدث للتعهد الم كور عنوان ثانو بواسهحة سهببيتل لهه ا
شئ بشهئ كمها إن تعريفهل باحهد
التخصيص فيصا تعريف الوضي ب نل تخصيص ٍ
االمور من التقييد والتعيين والتنزيهل ال ينهافي كونهل تعههدا لكونهل مسهببا عهن التعههد
وأنّ التعبيههر عههن الوضههي بلفهها وضههعت تعبي ه ٌر عههن مسههببيّتل وعنوانههل الثههانو فههإنّ
الوضي والمعل بمعنى واحد ووضعت ا اللفا له ا المعنى يعني صيّرتل اسهما لهه ا
المعنى وععمة لل إرادة تفهيمل (.)62
2ـ الشيخ عبد الكريم بن محمد معفر اليزد الحا ر (ت  1355ـ)
فقد كر مسهلد التعههد فهي وضهي االلفهاا بقولهل  ( :ان يلتهزم الواضهي انهل متهى أراد
معنى وتعقلل وأراد افهام اللير تكلم بلفا ك ا فإ ا التفت المخاحل به ا االلتهزام ينتقهل
إلى لد المعنى عند استماع لد اللفا منل فالععقهة بهين اللفها والمعنهى تكهون نتيمهة
ل لد االلتزام ...وكيف كان الهدال علهى التعههد تهارة يكهون تصهريا الواضهي وأخهر
كثرة االستعمال وال مشاحة في تسمية األول وضعا تعيينا والثاني تعيينا ) (.)63
وقههال ايضهها (:ومهها يتعقههل فههي المقههام بنههاي الواضههي والتزامههل ب نههل متههى أراد المعنههى
الخههاص وتعلههي غرضههل بإفهههام الليههر مهها فههي ضههمير تكلههم بههاللفا الكه ا ي فبعههد ه ا
االلتزام يصير اللفا المخصوص دليع علهى إرادة المعنهى المخصهوص عنهد الملتفهت
به ا البناي وااللتزام وك ا الحهال لهو صهدر لهد اللفها مهن كهل مهن يتبهي الواضهي فهان
كرنا فههو
أراد القا ل بكون األلفاا موضوعة لمعانيها من حيث انها مرادة ا ال
حي بل ال يتعقل غير ) (.)64
3ـ الشيخ ابو الممد محمد رضا بن محمد حسين االصفهاني النمفي (ت  1362ـ )
فبعد أن كرممموعة من التعاريف للوضي على نحو االختصاص  ،أو التخصيص ،
أو التعيين  ،أو االرتبهاح  ،بهيّن أن المههم معرفهة مها يحصهل بهل لهد  ،ويترتهل عليهل
المقصههود مههن معههل الداللههة إ قههال  (:وال يمكههن مميههي لههد إال بالتعهههد أعنههي تعهههد
المتكلم للمخاحل  ،والتزامل لل ب نل ال ينحي بلفا خاص إال عند إرادتل معنى خاصها
 ،أو أنههل إ ا أراد إفهامههل معنههى معينهها ال يههتكلم إال بلفهها معههين  ،فمتههى تعهههد لههل ب ه لد
وأعلمههل بههل حصههلت الداللههة وحصههل اإفهههام  ،وال يكههاد يحصههل بليههر لههد  .فلنهها فههي
المقهههههام دعويان:حصهههههول الوضهههههي بالتعههههههد المههههه كور  ،وعهههههدم إمكهههههان حصهههههولل
17

بلير )(.)65فههو ي ّكهد حصهول الوضهي بالتعهّهد وال يمكهن أن يحصهل بليهر وعليهل
يكون التعهد عند تعهّد اسهتعمال اللفها فهي معنهى وال معنهى لعسهتعمال إال الكشهف
عن المراد (.)66
يظهععر ممععا تقععدم أن الشههيخ النهاونههد (ت 1322ههـ) ههو أول مههن ههل الههى القههول
بمسلد التعهد في وضهي االلفهاا ومهن ثهم الشهيخ عبهد الكهريم الحها ر (ت  1355هـ)
والشيخ ابو الممد محمد رضا االصفهاني(  1362هـ ) ووافقههم السهيد الخهو ي (قهد )
غايههة االمههر ان السههيد الخههو ي اسههتحاع أن يوضّهها المسههلد ببيههان مديههد ههو أمههتن
وأوضهها مههن بيههان السههابقين عليههل اعتمههد فيههل ـ كمهها اعتمههد امههنْ سههبقل خصوصهها
النهاونهههد ـ علهههى الومهههدان ومشهههيرا الهههى اختصهههاص الداللهههة الوضهههعية بالداللهههة
التصهديقية وأن كهل متعههد ههو واضهي حقيقهة وأن متعلهي ه ا التعههد أمهر اختيههار
مخالفهها ب ه لد للمشهههور عنههد االصههوليين فههي المقههام م يههدا مختههار بكونههل موافقهها
للمعنهههى الللهههو للوضهههي واالرتكهههاز العقع هههي والفههههم العرفهههي مهههدافعا عنهههل بهههر ّد
اإشكاالت المحتملة التي قد ترد عليل .
المطلب الرابع  :مناقشة مسلك التع ّهد
كرت مناقشات عدة على مسلد التعهّد من قنبل أسات ة وتعم ة السيد الخو ي (قهد )
من أبرز ا :
1ـ مناقشة الشيخ النا يني (ت 1355ـ)(: )67
إنّ داللة األلفاا وان لم تكن بالحبي  ،اال انل لم تكن أيضا بالتعهد مهن شهخص خهاص
على معل اللفا قالبها للمعنهى  ،إ مهن المقحهوع انهل لهم يكهن نهاد تعههد مهن شهخص
ل لد ولم ينعقد مملا لوضي األلفاا  ،وكيف يمكهن لهد مهي كثهرة األلفهاا والمعهاني
على ومل ال يمكن إحاحة البشر بها ف بل لو ادعهى اسهتحالة لهد لهم تكهن بكهل البعيهد
بدا ة عدم تنا ى األلفاا بمعانيهها  ،مهي أنهل لهو سهلّم امكهان لهد  ،فتبليه لهد التعههد
وايصالل إلى عامة البشر دفعة محال عادة .
ودعو  :ان التبلي وااليصال يكون تدريما  ،ممها ال ينفهي  ،الن الحامهة إلهى ت ديهة
المقاصههد باأللفههاا يكههون ضههروريا للبشههر  ،علههى ومههل يتوقههف عليههل حفهها ناههامهم ،
فيس ل عن كيفية ت دية مقاصد م قبل وصول لد التعهد إليهم  ،بهل يسه ل عهن الخلهي
األول كيف كانوا يبرزون مقاصد م باأللفاا  ،مي أنل لهم يكهن بعهد وضهي وتعههد مهن
أحد .
يظهر للبحعث :أنّ مناقشهتل ه تسهتند علهى مبنهى الشهيخ النها يني :فهي أنّ الواضهي ال
يعقل أن يكون و االنسان بل و ل سهبحانل وتعهالى وقهد تمّهت مناقشهة ه ا االمهر
من قنبل السيد الخو ي واختار أن الواضي و االنسان بما أعحا ل سبحانل من قدرة
المناقشة غير تامة.
البيان ( )68وعليل نستنتج أن
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2ـ مناقشة الشيخ العراقي (ت 1361ـ) :
مايت مناقشتل ضمن محورين ر يسين(:)69
األول  :إن الععقههة بههين اللفهها والمعنههى علههى القههول بالتع ّهههد ههي مههن سههنخ اإضههافات
الخارمية بين االمرين الخارميين مثل الفوقية والتحتية ونحو ما مما يتوقهف تحققهها
على تليير وضي في حرفيها  ،والحال أ ّنها من سنخ االعتباريهات التهي تحققهها يكهون
بالمعل كالملكية والزومية .
يظهر للبحث :إنّ السيد الخو ي (قد ) ير أنّ الععقهة بهين اللفها والمعنهى ليسهت مهن
األمور الواقعية أو اإعتبارية وليست ي من حقيقهة الوضهي فهي شهيي وإنمها هي
المناقشة في ه ا المحهور غيهر تامهة
من ش ون الوضي كما م ّر  .وعليل تكون
حسل مبنى السيد الخو ي .
الثاني :إن إرماع الوضي إلى تعهد الواضي ب كر اللفا عند إرادة المعنى أيضها غيهر
مستقيم فإنل بعد إن كان مرمي التعهد الم كور إلى إرادة كر اللفا عند إرادة المعنهى
نقول  :ب نل يس ل عنل ب ن تلد اإرادة المتعلقة ب كر اللفا ال تخلو من إحتمالين :
1ـ إما أن تكون إرادة نفسية  :و فيها احتماالن أيضا :
اههـ إمهها أن يكههون اللههرا مههن تلههد اإرادة ايمههاد العلقههة واالرتبههاح بههين اللفهها
والمعنههى بههنفا تلههد اإرادة :فه ه ا وان كههان ومههل اال ان ه ا النحههو مههن اإضههافة
واالرتباح ال يحتاج تحققها إلى كثير م نة  ،فيكفي في تحققهها ممهرد المعهل واإرادة
 .نعم على لد تكون اإرادات االسهتعمالية المتحققهة فيمها بعهد فهي حهول تلهد اإرادة
الكلية ومترتبة عليهها ناهرا إلهى تحقهي العلقهة والهربح بهين اللفها والمعنهى بهنفا تلهد
اإرادة والتعههد الكلههى  ،فينهها فههي حين ه مهها هو مسههلد ه ا القا ههل مههن كههون اإرادات
االستعمالية المتحققة فيما بعد من ش ون تلد اإرادة الكلية وفعليتها .
ل ـ وإمهها أن ال يكههون اللههرا مههن توميههل اإرادة إلههى كههر اللفهها لههد بههل
اللرا و مهة محلوبيتل اتا في ارف إرادة تفهيم المعنى  :فه ا ينافي ما يقتضهيل
الومدان واالرتكاز في مقام إرادة التلفا باللفا من كونها ألمل التوصل بل إلى تفههيم
المعنى المقصود المن مهة محلوبية التلفا بل نفسا و هو منهاف أيضها لمها يقتضهيل
الحبههي والومههدان فههي مقههام االنتقههال إلههى المعنههى عنههد سههماع اللفهها  ،الن الزم البيههان
الم كور و ان يكون االنتقال إلى اللفا في عرا االنتقال إلى المعنهى بحيهث يكهون
في ال ن انتقاالن  :انتقال بدوا إلى اللفا عند سماعل وانتقال منل بمقتضهى المعزمهة
واإناحة إلى المعنى ناير االنتقهال مهن الهعزم إلهى ملزومهل  ،مهي أن لهد ممها يه بى
عنل الومدان واالرتكاز  ،فإنهل يهر بالومهدان انتقهال اله ن إلهى المعنهى عنهد سهماع
اللفهها بههدوا مههي اللفلههة عههن مهههة اللفهها بحيههث ك نههل كههان المعنههى ههو الملقههى إليههل بههع
توسيح لفا في البين أصع .
 2ـ واما ان تكون إرادة غيرية توصلية إلى ابراز المعنى باللفا نارا إلى قالبية اللفا
للمعنى وفنا ل فيل فناي المراة في المر ي فعليهل نقهول  :بهان مههة مبرزيهة اللفها عهن
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المعنى بعد أن لم تكن مستندة إلى اقتضاي ات اللفا ـ كمها يدعيهل القا هل ب اتيهة داللهة
األلفاا على معانيها ـ فعبد وأن يكون نش ا من أنحاي:
اـ اما من قبل وضي الواضي ومعلل.
ل ـ أو مهن قبهل تلهد اإرادة الليريهة المتعلقهة به كر اللفها  :و ه ا ال سهبيل اليهل
ألنل بديهي االستحالة.
مـ ـ أو من قبل إرادة أخر :و ا أيضها ال سهبيل إليهل للقحهي بعهدم إرادة أخهر
فههي البههين مههي أنههل يمههئ فيههها مهها كرنهها مههن االحتمههاالت مههن كونههها إرادة غيريههة أو
نفسية.
وعليل فيتعين حين ه المعنهى األول ـ أ أنهها مهن قبهل وضهي الواضهي ومعلهل ـ و هو
المحلول .
وفههي موضههي اخههر يقههول الشههيخ العراقههي  :ولعههل مههن قهال بكههون الوضههي عبههارة عههن
التعهد قد تساما وأراد االختصاص واإضافة الحاصلة بل  ،وكيف كهان فهع يبعهد أن
اإضافة الحاصلة من البناي وااللتهزام بإفهادة المعنهى بهل
يكون الوضي عبارة عن
عنههد إرادة تههرد التمههوز  ،مههي انههها مقدمههة علههى الوضههي ال ه يحصههل بالتخصههيص
والتعيين (.)73
يظهر للبحث  :إنّ الشيخ النهاوند (ت 1322ـ) ـ و هو الم سها لناريهة التعههد ـ
قد صرّّ ب نّ القول بالتعهد ال ينافي كون الوضي و من بال التعيهين أو التخصهيص
هو اإلتهزام والتعههد()71
أل ّنل عنوانل الثانو المتسبّل من العنهوان األولهي واله
فع تكون مناقشة الشيخ العراقي تامة في المقام.
كمهها قههال الشههيخ العراقههي  :إن مههن لههوازم مسههلد التعهههد انحصههار الداللههة فههي األلفههاا
بالداللة التصديقية ألنل ال اهور للفا حين حتى يكون وراي الداللة التصهديقية داللهة
أخر تصورية  ،بخعفل على مسلد الوضي فإنل يكون للفا وراي الداللهة التصهديقية
داللة أخر تصورية ناش ة من قبل الوضي والمعل(.)72
يظهر للبحث  :إنّ امنْ يقول بالتعهد البد أن تنحصر الداللة عند بالداللة التصهديقية
و لد من أمل أن تتحقي إرادة قصد تفهيم المعنى مهن اللفها ألنّ قصهد التفههيم الزم
اتههي للوضههي بمعنههى التعهههد ه ا مههي أن الداللههة التصههورية بعههد العلههم بالوضههي أمههر
قهر خارج عن االختيار (.)73
3ـ مناقشة السيد محمد باقر الصدر( ت 1433ـ):
كر السيد الصدر أ ّنل يرد على مسلد التعهد ما يلي(:)74
أوح  :ان المتكلم ال يتعهد عادة  ،ب ن ال ي تي باللفا إال إ ا قصهد تفههيم المعنهى اله
يريد وضي اللفا لل  ،الن ه ا يعنهي التزامهل ضهمنا به ن ال يسهتعملل ممهازا  ،مهي أن
كل متكلم كثيرا ما ي تي باللفا بل تفهيم المعنى المماز  ،فع يحتمل صدور االلتهزام
الضمني الم كور من كل متكلم .
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يظهر للبحث  :إنّ السهيد الخهو ي قهد أمهال عهن ه ا األمهر به نّ اإسهتعمال الممهاز
يقيّد بومود القرينة ومي عدمها يكون اإستعمال حقيقيا(.)75
وثانيععا  :أن الداللههة اللفايههة والعلقههة الللويههة بمومههل ه ا المسههلد تتضههمن اسههتدالال
منحقيا وإدراكا للمعزمة وانتقهاال مهن أحهد حرفيهها إلهى اآلخهر  ،مهي أن ومود ها فهي
حياة االنسان يبدأ من األدوار األولى لحفولتل وقبل أن ينضا أ فكهر اسهتداللي لهل ،
و ا يبر ن على إنها أبسح من لد.
مهههي أن الوضهههي إ ا كهههان هههو االعتبهههار أو التعههههد  ،فهههع يمكهههن أن تنشههه عهههن كثهههرة
االسههتعمال مباشههرة  ،لوضههوّ أن االسههتعمال المتكههرر ال يولههد بممههرد اعتبههارا وال
تعهدا  ،فهع بهد مهن إفتهراا أن كثهرة االسهتعمال تكشهف عهن تكهوّ ن ه ا االعتبهار أو
التعهد  ،فالفري بين الوضعين في نوعية الكاشف عن الوضي.
4ـ مناقشة السيد علي السيستاني (معاصر)
معههل السههيد علههي الحسههيني السيسههتاني (دام الّههل ) ناريههة التعهههد علههى ثعثههة صههعد
محتملة ث ّم أخ بمناقشتها تباعا و ي كما ي تي (: )76
1ـ إما أن تعحا نارية التعهد على صعيد الوضهي بهالمعنى المصهدر  :فصهياغة
التعهد في تلد المرحلة  -و ي مرحلة االنتخال والمعل  -ممرد اعتبار أدبي كسها ر
االعتبههارات األدبيههة األخههر لكههن ال يومههد لههل مصههحا بخصوصههل  ،فههإن االعتبههار
األدبي يحتاج لمصحا معين لل مهن بهين االعتبهارات األدبيهة المختلفهة وال يومهد لهد
بالنسبة لصياغة التعهد  ،فإن الهدف مهن ه ا االعتبهار األدبهي هو التوصهل والتمهيهد
للععقة الراسخة بين اللفا والمعنى  ،و ا مصحا مشترد بين مسلد التعههد وغيهر
من االعتبارات األخر .
2ـ ه أو تعحهها علههى مسههتو الوضههي بههالمعنى االسههم المصههدر  :و ههو عبههارة عههن
الداللة التصورية التي ي عبارة عن التعزم** أو الهو وية ***:
فقد كر السيد الخو ي ( قد ) ان الداللة التصهورية منتزعهة مهن مسهلد التعههد  ،أ
ان ال ن إ ا رأ واضعا يتعهد بعدم كر اللفا اال عند إرادة المعنى فإنل ينتهزع مهن
ا التعهد تصور المعنى  ،فالداللة التصورية أمر انتزاعي من نفا عملية التعهد .
ولكن يعحا على لد  :ان االمر االنتزاعي واقعيتل بمنش انتزاعهل وإ ا ارتفهي منشه
انتزاعههل فههع ومههود لههل  ،بينمهها نههر بالومههدان ان حصههول الداللههة التصههورية سههواي
أكانههت ههي الههتعزم أو الهو ويههة ال تتوقههف علههى التعهههد بههل تتوقههف علههى مرحلههة
اإشارة ،و ي العوامهل الكميهة أو الكيفيهة المولهدة للععقهة بهين اللفها والمعنهى سهوايا
ومد تعهد أم ال  ،فقد يومهد تعههد وال تحصهل ه الععقهة لعهدم مهر الممتمهي وفهي
لد التعهد وعدم احترامل وقد ال يومد تعهد لكنها حاصلة بسهبل العوامهل األخهر ،
فبينهمهها عمههوم مههن ومههل  ،وحين ه فههع تتوقههف الداللههة التصههورية علههى التعهههد توقههف
المنتههزع علههى المنتههزع منههل  .وقههد اعتههرف به لد السههيد نفسههل فههي تعليقتههل علههى أمههود
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التقريرات  ،حيث كر أن منش الداللهة التصهورية هو كثهرة االسهتعمال مهي أنهل كهر
في التعليقة نفسها أنها منتزعة من عملية التعهد(. )77
ثم يعرا السيد السيستاني إشكاال مق ّدرا ويميل عليل :
اإلشكال  :لو قصدنا بالتعهد التعهد الشخصي من قبل الواضي فحين ه ال نهر تعزمها
بينهههل وبهههين الداللهههة التصهههورية كمههها كهههرتم فهههي االعتهههراا  ،لعهههدم توقهههف الداللهههة
التصورية على لد بل علهى العوامهل األخهر  ،ولكهن المقصهود بالتعههد هو التعههد
العقع ي العام  ،أ تعهد الواضي والمسهتعمل أيضها بالصهياغة المه كورة  ،وإ ا كهان
المقصود بالتعهد و ا فهو نفا كثرة االستعمال فإن كثرة االستعمال عبارة أخر
عن تعهد الممتمي بما تعهد بل الواضي  ،فع تهافت بهين الكعمهين فهي عبهارات السهيد
( قههد )  ،وال ينتفههي بهه لد كههون ععقههة الداللههة التصههورية بالتعهههد ععقههة المنتههزع
بالمنتزع منل .
جواب اإلشكال :
أوال  :لههو س هلّم مهها كههر لكههن يبقههى ان ععقههة الداللههة التصههورية بكثههرة االسههتعمال أو
غير هها مههن العوامههل ععقههة المسههبل بسههببل ال ععقههة المنتههزع بههالمنتزع منههل كمهها ههو
واضا .
وثانيا  :ان السبل المعد للععقة التصورية ليا هو التعههد النفسهي  ،سهواي أكهان مهن
الواضي أم من الممتمي  ،بل و نفها كهر اللفها مهي القرينهة بقصهد اإشهارة للمعنهى
فإن ا و الدخيل في حصول الععقهة التصهورية  ،سهواي أكهان نهاد تعههد نفسهاني
من قبل الممتمي أم لم يكن  ،فالتعهد نفسل ال دخالة لل احعقا في حصول ه الداللهة
التصورية ال على نحو االنتزاع وال على نحو السببية .
وثالثا  :أن دعو كون التعههد تعههدا امتماعيها عامها ال نهر لهل شهوا د ومعمها فهي
الممتمههي العقع ههي  ،بههل نههر الممتمههي يسههير علههى نهههج االسههتعمال التههابي لمهها حههدد
الواضي من دون قيامل بتعهد نفساني كما و المدعى .
يظهععر للبحععث  :إنّ سههير الممتمههي علههى نهههج االسههتعمال التههابي لمهها حهه ّدد الواضههي
يستبحن قهرا التعهد النفساني من مستعمنل اللفا .
3ـ أو أن تعحا نارية التعهد على صعيد استكشاف المدلول التفهيمي :
فيرد عليل  :أن الحريي الستكشاف كون المتكلم قاصدا تفههيم المعنهى ال ينحصهر فهي
العلم بالتعهد بل لل حريي اخر و و قهانون السهببية  ،فهه ا القهانون يستكشهف االنسهان
بل المدلول التفهيمي وكون المتكلم قاصدا للتفهيم  ،سوايا كان ناد تعهد أم لم يكن.
ا ن فع يومد مبرر لنارية التعهد على مختلف األصعدة .
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5ـ مناقشة السيد كاظم الحائري (معاصر)
ب هيّن السههيد الحهها ر أنّ مسههلد التعهههد يرمههي الههى ثعثههة محههاور أساسههية ثههم أخهه
بمناقشتها ( )78و ي:
أوال  :إنّ التعه ّد عبارة عن معزمة قا مة بين حرفين :أحهد ما اللفها ،واآلخهر قصهد
تفهيم المعنى على نحهو القضهية الشهرحيةيو ي متهى مها قصهد تفههيم المعنهى الفعنهيّ
أتى باللفا الفعنيّ ألنّ ين األمرين ما حرفا التعهّد.
ثانيا  :أنّ الداللة التي نش ت ببركة ا التعهّد ليست ممرّد داللة تصوّ ريّة ،بل داللة
تصديقيّة ي فإنّ الداللة التصوّ ريّة ي انتقا المعنى مهن اللفها فهي اله ن ولهو صهدر
عن حمهر ،والداللهة التصهديقيّة هي داللهة اللفها علهى قصهد تفههيم المعنهى وإخحهار ،
وحهرف المعزمهة كهان هو الثهاني .إ ن ،فالوضهي يتكفّهل بالداللهة التصهديقيّة ،وحبعها
يومد في ضمنها الداللة التصوّ ريّة.
ثالثا  :أنّ كه ّل واحهد مهن أ هل الللهة فههو واضهي ،فالمسهتعمل للفها هو واضهي أصهلي
ومن ي تي من بعد م في األميال العحقة م واضعون بالتبي والمشايعة.
وقد توسّي السيد الحا ر في مناقشة المحور األول و ي القضية الشرحية بإرماعهها
الى ثعث صي محتملة ي :
 1ـ إما أن يكون الشرح عبارة عن قصد تفهيم المعنى والمزاي هو اإتيهان بهاللفا
و ا هو المحهابي لكلمهات السهيد الخهو ي و ه ا أمهر معقهول فهي نفسهل لك ّنهل ال يفيهد
المقصهود و هو داللهة اللفها علهى المعنهى فهإنّ التعهّهد بقضهية شهرحية إ ّنمها يومهل
داللة الشرح على المزاي ال داللة المزاي على الشرح والشرح نا و قصهد تفههيم
المعنى والمزاي و االتيان باللفا فلو عرفنا صدفة أنّ ه ا االنسهان قاصهد لتفههيم
معنى دلّنا لد أ ّنل سوف ي تي باللفا وأما االتيان باللفا فليا دلهيع علهى أ ّنهل قصهد
المعنى إ قد يكون اإتيان باللفا الزما أع ّم لقصد المعنى .
والحاصل أ ّنل لم يتعهد ب ّنل متى ما أتى باللفا قصهد المعنهى حتهى يكهون إتيانهل بهاللفا
دليع على قصد المعنى .
الصيلة بهل الصهيلة الثانيهة بهدليل
يظهر للبحث  :إن مراد السيد الخو ي و ليا
قولل  (:فإن المتكلم قد تعهد ب نل إ ا تكلم بلفا فعني فإنل أراد المعنى الفعني) (.)79
 2ـ عكها األول و لهد به ن يكهون الشهرح هو اإتيهان بهاللفا والمهزاي هو قصهد
تفههيم المعنههى فههو متع ّهههد ب ّنههل متهى مهها أتههى بهاللفا قصههد تفهههيم المعنهى وحتههى لههو
صدر عنل اللفا غفلة فسوف يحدث في نفسل قصد تفهيم المعنى وفاي بتعهد .
و ا يفيد المقصود ويومل داللة اللفا على المعنهى لك ّنهل لهيا أمهرا عقع يها فهإنّ
التلفا و ال يكون قصد تفهيم المعنى وليا قصهد تفههيم المعنهى فهي حهول اللفها
وأ ّ عاقههل يلههزم نفسههل به ن يحههدث قصههد تفهههيم المعنههى عنههدما يصههدر عنههل اللفهها ولههو
غفلةف!
يظهر للبحث  :إنّ القصد في " قصد تفهيم المعنى " يللي إحتمال اللفلة .
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3ـ أن يكون الشرح عبارة عن عدم كونل قاصدا لتفهيم المعنى والمزاي عبهارة عهن
عدم التلفّا باللفا .إال ّ أنّ ا غيهر واقهي خارمها فهإنّ ه ا ال ينسهمم مهي االسهتعمال
المماز ال بال من أبوال الللة والعاقل الباني علهى االسهتعمال الممهاز كيهف
ي ه ّتى منههل التعهههد بعههدم اسههتعمال كلمههة " أسههد " مههثع إال ّ حههين إرادة تفهههيم الحيههوان
المفترا ف!
ا اإشكال على مبنهى التعهّهد بصهيلل الهثعث مشهافهة علهى
وقد كر السيد الحا ر
مسامي السيد الخو ي (قهد ) فه كر فهي مقهام المهوال صهيلة رابعهة أو تعهديع للصهيلة
الثالثة ( )83و لد ب ن يقال:
إنّ الواضي يتعهّد ب ن ال ي تي باللفا إال ّ إ ا قصد المعنى الحقيقي ويستثنى من لهد
فرا إقامهة القرينة.وبكلمهة أخهر  :أ ّنهل يتعهّهد به ن ال يه تي بلفاهة " أسهد " مهثع فهي
إحد حالتين:
األولى  :أن يقصد تفهيم الحيوان المفترا.
والثانية  :أن يقصهد تفههيم الرمهل الشهماع مهي إنضهمام القرينهة فهإ ا لهم يه ت بقرينهة
على المعنى المماز تعيّن قصد لتفهيم الحقيقي.
الصيلة الرابعة ما يلي :
وقد أورد السيد الحا ر على
أوال  :أ ّنل سواي اريد بالقرينة القرينة المتصلة أو اريد بها األعم من القرينهة المتصهلة
والمنفصههلة ال تكفههي هه العنايههة ـ أعنههي  :عنايههة اسههتثناي فههرا إقامههة القرينههة ـ
لتصحيا مبنى التعهّد لوضوّ  :أنّ المستعمل الللو قد يستعمل المماز بهع قرينهة
حينما يتعلّي غرضل باإممال أو اإ مال فه ا التعهّهد خلهف بنا هل ولهو احتمهاال علهى
االستعمال المماز بع قرينة.فه ا المقدار من العنايهة ال يفهي بتصهحيا التعهّهد مها لهم
تبه ل عنايههات إضههافية أخههر :كه ن يسههتثنى أيضهها فههرا تعلّههي غرضههل باإممههال أو
اإ مال ويستعان في مقام تميم الداللهة بالبنهاي علهى عهدم إرادة اإممهال او اإ مهال
الحالة .
على أساا ندرة
وثانيهها :أ ّنههل ههل المههراد بالقرينههة خصههوص القرينههة المتصههلة أو األعههم مههن المتصههلة
والمنفصههلة ف فههإن اريههد خصههوص القرينههة المتصههلة كههان ه ا تع ّهههدا ضههمنيا بإللههاي
القرا ن المنفصلة.ومن الواضا:أ ّنل كثيرا ما يعتمد على القرينة المنفصلة .
وإن اريد األعم من القرينة المتصلة والمنفصلة لزم من لد أ ّنل متى ما سهمعنا كعمها
مهن المهتكلم واحتملنها أ ّنهل سهوف يقههيم قرينهة منفصهلة علهى إرادة المعنهى الممهاز لههم
يمز حمل كعمل على المعنى الحقيقي ولم نحرز داللة اللفا على معنا الموضهوع
لل و لد ألنّ الداللة على المعنى الموضوع لهل فهرع التعهّهد والتعهّهد به لد قهد قيّهد
بحالة عدم القرينة ولو المنفصلة في احتمال ورود ااقرينة المنفصلة في المسهتقبل ال
نمزم بالتعهّد بلهرادة المعنهى الموضهوع لهل فع نمهزم بالداللهة مهي أ ّنهل ال إشهكال فهي
الحالة في حمل الكعم على المعنى الموضوع لل.
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يظهر للبحث  :إنّ المهتكلّم حينمها ينههي كعمهل دون اإتيهان بقرينهة متصهلة فإ ّنهل ينعقهد
لكعمههل اهههور وبالتههالي يههتم قصههد تفهههيم المعنههى غايههة األمههر إ ا مههايت القرينههة
المنفصههلة بعههد لههد ينهههدم الاهههور األولههي وينعقههد اهههورا اخههرا يكههون ههو المقصههود
المد للكعم األول .
نتائج البحث
انتهى البحث الى نتا ج عدة ي :
1ـ أن الضابحة في المدرسة ي :أن تمتهاز بالتمديهد الفكهر فهي مانهل مهن موانهل
العلوم المتعددة سواي كان على مسهتو اإبهداع واإضهافة المعرفيهة أم علهى مسهتو
التنايم والتبويل والمنهج .
وليا بالضرورة أن تكهون ه االضهافة المعرفيهة أفقيهة أ بإضهافة اراي وناريهات
هان وإيضههاّ للمحالههل العلميههة
مديههدة بههل قههد تكههون اإضههافة عموديههة و لههد بزيههادة بيه ٍ
الدقيقة .
المدرسة شخصية أو أكثر مهن الشخصهيات العلميهة التهي يكهون لهها
2ـ أن تخرّج
أثههر واضهها وف ّعههال فههي السههاحة العلميههة وان تثمههر عههن م لفههات علميههة تكههون معينهها
لألميال العحقة في ممال العلوم اإنسانية أو التخصصية الشرعية .
3ـ أن يكون للمدرسة را ٌد أو أكثر يمتاز بالنبو العلمي والفكر عليل المعهوّ ل فهي
أصالة وم ّدة المدرسة بحيث يكون عنصر استقحال لحعل العلم والمعرفة .
4ـ ليا بالضرورة أن تتصف المدرسة باإستقعلية التامة عمّن سبقتها من المهدارا
تحهوير لمبانيهها ومه ّدة
بل قد تكون امتدادا واستمرارا للمدرسة السابقة لمها فيهها مهن
ٍ
في تحبيقاتها وإن اتبعت نفا األسا في فلسفة بنا ها.
5ـههه إنّ منشههه ناريهههة التع ّههههد وم سّسهههها هههو الشهههيخ علهههي بهههن فهههتا ل النهاونهههد
(ت 1322ـ) ومن ثم تب ّنا ا الشيخ عبهد الكهريم الحها ر (ت  1355هـ) والشهيخ ابهو
الممد محمد رضا االصفهاني النمفي (  1362ـ ).
6ـ تب ّنى السيد الخو ي (قد ) نارية التعهّد في وضي األلفاا ووضّهحها ببيهان اصهولي
محكم وأضاف فيها إضافا ٍ
ت معرفية عمودية فيكون ممددا فيها .
7ـ ر ّد السيد الخو ي (قد ) اإشكاالت التي قد ترد على ما اختهار مهن مسهلد التعهّهد
في وضي االلفاا .
8ـ إنّ كثرة المناقشات حول نارية التعهّهد مهن أسهات ة وتعمه ة السهيد الخهو ي تعكها
أ مية ا الرأ في البحث األصولي .
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الهوامش
( )1ينار على سبيل المثال  :الهلول بسهام عبهد الكهريم مدرسهة الكوفهة فهي الفقهل والتشهريي مهن 53ـ
 153ـ مامعة القرويين دار الحديث الحسنية الرباح 1983م  +د .أمهين القضهاة مدرسهة الحهديث
احروحة دكتورا كلية اصول الدين مامعهة األز هر 1983م
في البصرة حتى القرن الثالث الهمر
 +الشريف الكتاني محمد بدر الدين في مدرسهة الكوفهة الفقهيهة( دراسهة مقارنهة بهين االمهامين ابهرا يم
النخعههي وابههي حنيفههة ) مامعههة الحسههن الثههاني كليههة اآلدال والعلههوم االنسههانية الههدار النبحيههة رسههالة
مامستير 1991م + .د .العمرو عبد ل بن محمد االخعي بين المدرستين السلفية والفلسفية( مسهكويل
وابن القيم انمو ما)مامعة االمام محمد بن سعود احروحة دكتورا  1427ـ  +بو ان زينل خضهير
مدرسة اإمام الرضا (ع) في علم الحديث مامعة الكوفة كلية الفقل رسالة مامستير 2337م .
( ) 2حمادة د.حسين صالا دراسات في الفلسفة االسعمية .79/1 :
( ) 3المبللهههي أحمهههد لمحهههات حهههول المدرسهههة االصهههولية لإلمهههام الخمينهههي بحهههث منشهههور علهههى
شبكة االنترنت . www.islamicfegh.com.
( ) 4ا :المافر د.محمود محمد حسهن المعتزلهة مدرسهة أم مه لف بحهث منشهور فهي مملهة النمهف
األشرف  +23 :ا :المعتزلة مار ل د .ز د حسن .241 :
( ) 5ا :زا د د.عبد األمير الفقل الدستور في مدرسة النمهف االشهرف مسها مة واثهراي مهن بحهوث
الم تمر العلمي االول في كلية الفقل .95 :
( ) 6ا :اآلصفي محمد مهد

مقدمة الروضة البهية في شرّ اللمعة الدمشقية . 73 :

( ) 7مهههاي لههههد فهههي سهههه ال ومّ هههل الههههى الشهههيخ بشههههير حسهههين الباكسههههتاني النمفهههي بتههههاريخ /1ربيههههي
الثاني 1431/ـ.
وقهد تحهددت معهالم ه المدرسهة بصهورة علميهة
 اهرت الحركة األخبارية ابتهداي مهن سهنة 985
علهى يههد الشههيخ أمههين االسههتراباد ( المتههوفى  ) 1333وبشههكل خههاص فههي كتابههل " الفوا ههد المدنيههة "
أبرز ارا ها 1 :ـ قحعية صدور كل ما ورد في الكتل الحديثية األربعة من الروايات
2ـ عدم مريان البراية في الشبهات الحكمية التحريمية 3 .ـه نفهي حميهة االممهاع 4 .ـه نفهي حميهة حكهم
العقل ونفي المعزمهة بهين الحكهم العقلهي والحكهم الشهرعي .ا :اآلصهفي محمهد مههد مقدمهة ريهاا
المسا ل  133 /1 :ـ . 135
( ) 8ا :الصهدر محمهد بهاقر المعهالم المديههدة لعصهول محبعهة النعمهان النمهف االشههرف +84 :
دروا في علم االصول (الحلقة االولى). 81/1 :
( ) 9الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اص هول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي مباحههث
األلفاا .43/4 :
( ) 13الفرا يد الخليل بن أحمد كتال العين  +196/2:الزبيد محمد مرتضى الحسهيني الحنفهي
تاج العروا . 519 515 /11:
( ) 11كتال التعريفات المرماني علي بن محمد . 111 :
( ) 12التوحيهد محمهد علههي مصهباّ الفقا هة تقريههرات أبحهاث السهيد أبههو القاسهم الخهو ي ( كتههال
المكاسل للشيخ االنصار ) .59/2 :
( ) 13الحا ر محمد حسين الفصول اللروية في األصول الفقهية .13 :
 التعييني :و ان يكون حصول لد الربح واالختصاص بوضهي الواضهي ومعلهل ،كهان يقهول وضهعت
ا اللفا بازاي ا المعنى .
والتعيّنههي  :ههو ان يكههون حصههولل بكثههرة اسههتعمال اللفهها فههي معنههى بحيههث ال يحتههاج إلههى قرينههة ,ظ :
اصحعحات االصول المشكيني الشيخ علي . 287:
( ) 14كفاية األصول اآلخوند الخراساني محمد كاام . 9 :
() 15البرومرد محمد تقي نهاية األفكار تقريرات أبحاث أغا ضياي الدين العراقي. 25/1:
26

( ) 16الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي :
. 48 / 1
** و هو ابههو سهههل عبّهاد بههن سههليمان الصههيمر البصهر المعتزلههي مههن شهيو المعتزلههة مههن أصههحال
شام الفوحي ومن حبقة الماحا تهوفي بحهدود  253هـ ا :مقدمهة العثمانيهة للمهاحا د.عبهد السهعم
محمد ارون 11 :ـ  + 12ال بي محمد بن أحمد سير أععم النبعي . 551 / 13 :
*** و ههم أ ههل التكسههير (أ أصههحال علههم الحههروف واالعههداد واالوفههاي ) وبعهها مههن معتزلههة بلههداد
ا:المافر الشيخ محمد رضا أصول الفقل م سسهة النشهر االسهعمي  54 /1:عهن نهايهة الوصهول
الى علم األصول للععمة الحلي .153 /1:
( ) 17ا:المحقي القمي الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن قوانين االصول ل ت .194/1:
( ) 18ا:م.ن . 194 /1 :
( ) 19ا:الكاامي محمد علي فوا د االصول تقريرات أبحاث الشيخ النا يني . 29/1:
( ) 23الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي33/1:
( ) 21سورة االنبياي . 22 :
( ) 22ا:الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث النا يني (17 /1 :الهام ).
( ) 23ا :الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث النا يني (17 /1 :الهام ).
( ) 24ا  :م.ن .19/1 :
( ) 25ا:الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي:
35/1ـ.36
( ) 26ا:الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي:
38/1ـ.43
( ) 27سورة الفاتحة. 5:
( ) 28الخو ي ابو القاسم البيان في تفسيرالقران  495 :ـ . 496
( ) 29الحوسههي نصههير الههدين محمههد بههن محمههد بههن الحسههن شههرّ االشههارات والتنبيهههات ألبههن سههينا
المنحي 21 /1 :ـ . 22
( ) 33الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث الخو ي 43/1 :ـ . 44
( ) 31النسا ي أحمد بن شعيل سنن النسا ي بال الكعم في الحواف  +222/5 :النيسابور أبهو
المستدرد على الصحيحين . 459 /1 :
عبد ل المعروف بالحاكم النيسابور
( ) 32العاملي محمهد بهن الحسهن المعهروف بالحرالعهاملي وسها ل الشهيعة( ال البيهت علهيهم السهعم)
بال تحريم الفقاع وكل مسكر ّ. 365 /25 : 1
( ) 33الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث الخو ي . 44 /1 :
( ) 34الحوسههي نصههير الههدين محمههد بههن محمههد بههن الحسههن شههرّ االشههارات والتنبيهههات ألبههن سههينا
المنحي. 22 /1 :
( ) 35ا  :البرومرد محمد تقي نهاية األفكار تقريرات أبحاث أغا ضياي العراقي 25/1:ـ. 26
() 36ا  :الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي
42/1:ـ.43
( ) 37االصفهاني محمد حسين اللرو نهاية الدراية في شرّ الكفاية . 31/1:
( ) 38الفيهههاا محمهههد اسهههحاي محاضهههرات فهههي اصهههول الفقهههل تقريهههرات أبحهههاث السهههيد الخهههو ي
46/1:ـ.47
() 39ا  :الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي
46/1:ـ.47
( ) 43الصههدر محمههد بههاقر المعههالم المديههدة لعصههول +119 :دروا فههي علههم االصههول (الحلقههة
االولى) . 81/1 :
( ) 41ا:الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث النا يني (18/1 :الهام ).
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() 42ا :دروا في علم االصول (الحلقة االولى) . 86/1 :
( ) 43الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث النا يني (18/1 :الهام ).
() 44ا :الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخهو ي 48/1:
.
( ) 45سورة الرحمن 3 :ـ .4
( ) 46الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 48/1:
( ) 47الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 49/1:
( ) 48الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 49/1:
* و لههد عنههد مناقشههة السههيد الخههو ي لههرأ الشههيخ النهها يني بالتخصههيص والمعههل اإلهههي ا :ص  8مههن
البحث .
( ) 49م .ن . 49/1:
 ا :الفرا يد الخليل بن أحمد كتهال العهين  +196/2:الزبيهد محمهد مرتضهى الحسهيني الحنفهي
تههاج العههروا  + 519 515 /11:الخههو ي ابههو القاسههم أمههود التقريههرات تقريههرات أبحههاث الشههيخ
النا يني (19/1:الهام ).
( ) 53ا:الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث الشيخ النا يني (19/1:الهام ).
( ) 51الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 51/1:
( ) 52الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 51/1:
( ) 53ا:م .ن (19/1:الهام ).
 ,25والبقيدة مدن القدائلين تالتعهدد
* وهو الشيخ علي النهاونددي  ,ذكدر ذلدف فدي كتاتدر حشدريو األصدو
ذكرهم البحث في منشأ القو تالتعهد  18و . 19
( ) 54ا :الروحاني محمد صادي زبدة األصول  25 /1 :ـ . 26
( ) 55الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 49/1:
( ) 56الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي . 51/1:
( ) 57م  .ن . 51/1:
( ) 58م  .ن .51/1 :
( ) 59ا :م  .ن .52/1 :
* المقصود بل الشيخ علي بن فتا ل النهاوند ا :الفياا محمهد اسهحاي محاضهرات فهي أصهول
الفقل تقريرات أبحاث السيد الخو ي ( 49/1 :الهام ) .
نهايههههة الدرايههههة فههههي شههههرّ

( ) 63ا :م.ن  + 49/1:االصههههفهاني الشههههيخ محمههههد حسههههين اللههههرو
الكفاية.31/1:
* و و الشيخ علي بن فتا ل النهاوند النمفي (ت  1322ـ) فقيل أصولي مهن تعمه ة الشهيخ مرتضهى
األنصههار ( ت 1281ههـ) مههن تعم تههل  :الميههرزا حبيههل ل الرشههتي والسههيد محمههد الخلخههالي وشههيخ
الشههريعة االصههفهاني مههن اثههار كتههال تشههريا االصههول ا :الحهرانههي أغهها بههزرد حبقههات أعههعم
الشيعة ( نقباي البشر في القرن الرابي عشر ). 1497 /4:
( ) 61النهاوند المع علي بن فتا ل تشريا االصول ( نسخة حمرية) . 25 :
( ) 62ا :النهاوند المع علي بن فتا ل تشريا االصول 25 :ـ . 29 27
() 63الحا ر عبد الكريم بن محمد معفر درر االصول ( درر الفوا د ) .35/1 :
( ) 64م .ن 41 / :ـ. 42
() 65االصفهاني محمد رضا النمفي وقاية اال ان .62 :
( ) 66ا :م.ن .64 :
( ) 67الكاامي محمد علي الخراساني فوا د األصول تقريرات أبحاث الشيخ النا يني.3 / 1:
( ) 68ا :الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي :
 35/1ـ . 39
( ) 69ا:البرومرد محمد تقي نهاية األفكار تقريرات أبحاث أغا ضياي الدين العراقي28/1:ـ.29
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من البحث .
 انظر
( ) 73ا:الحباحبا ي محمد رضا تنقيا االصول تقريرات أبحاث أغا ضياي الدين العراقي . 252 :
( ) 71النهاوند المع علي بن فتا ل تشريا االصول ( نسخة حمرية)  28 :ـ . 29
( ) 72ا:البرومرد محمد تقي نهاية األفكار تقريرات أبحاث أغا ضياي الدين العراقي29/1:ـ.33
( ) 73ا :الفيههاا محمههد اسههحاي محاضههرات فههي اصههول الفقههل تقريههرات أبحههاث السههيد الخههو ي :
.48/1
( ) 74الصدر محمد باقر دروا في علم األصول( الحلقة األولى) 185 /1:ـ . 186
( ) 75ا :الفياا محمد اسحاي محاضرات في اصول الفقهل تقريهرات أبحهاث السهيد الخهو ي /1 :
 +116الحا ر السيد كاام مباحث األصول :المزي االول من القسم االول  85:ـ . 86
() 76ا:الخبّاز منير الرافد في علم األصول تقريرات بحث السهيد علهي السيسهتاني  179 :ـ184
.

المعنى المصدر  :يراد بل الحدث باعتبار صدور عهن فاعهل أمها اسهم المصهدر  :فههو الحهدث بحهد
اتل بقحي النار عن صدور عهن فاعهل ا :االنصهار محمهد علهي الموسهوعة الفقهيهة الميسهرة /3:
. 255
** إشارة الى رأي الشيخ العراقي في الوضع  ,ظ  15 :من البحث .
*** إشارة الى رأي المحقق الطوسي في الوضع  ,ظ  13 :من البحث .
( ) 77ا:الخو ي ابو القاسم أمود التقريرات تقريرات أبحاث النا يني (19 /1 :الهام ).
( ) 78الحا ر السيد كاام مباحث األصول المزي االول من القسم االول  83:ـ. 93
( ) 79التوحيههد محمههد علههي مصههباّ الفقا ههة تقريههرات أبحههاث السههيد أبههو القاسههم الخههو ي ( كتههال
المكاسل للشيخ االنصار ) .22/2 :
( ) 83الحا ر السيد كاام مباحث األصول المزي االول من القسم االول . 85:

المصادر والمراجع
1ـ القران الكريم .
2ـ االحسا ي ابن ابي ممهور عوالي الل الي تحقيي ممتبى العراقي محبعة سيد الشههداي
قم ح 1433 1ـ .
3ـ اآلصفي محمد مهد مقدمهة الروضهة البهيهة فهي شهرّ اللمعهة الدمشهقية مامعهة النمهف
الدينية ح 1398 2ـ .
4ـ مقدمة رياا المسا ل م سسة النشر االسعمي قم ح 1412 1ـ 133 /1 :ـ . 136
5ـ التوحيد محمد علي مصباّ الفقا هة تقريهر أبحهاث السهيد أبهو القاسهم الخهو ي ( كتهال
المكاسل للشيخ االنصار ) نشر مكتبة الداور قم ح 1ل ت .
6ـهه اآلخونههد الخراسههاني محمههد كههاام كفايههة األصههول م سسههة ال البيههت (ع) قههم ايههران
ح 1439 1ـ .
7ـ االصفهاني محمد رضا النمفي وقاية اال ان م سسة ال البيت (ع) الحياي التهراث قهم
ح 1413 1ـ .
8ـ االصفهاني محمد حسين اللرو نهاية الدراية في شرّ الكفاية تحقيي مهد أحد امير
كع ي نشر :سيد الشهداي قم ح 1416 1ـ .
 9ـ األمين محسن أعيان الشيعة تحقيي  :حسن األمين دار التعارف لبنان  1433ـ
 13ـ االنصار محمد علي الموسوعة الفقهية الميسرة مممي الفكر االسهعمي قهم ح1
 1423ـ .
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11ـه البرومههرد محمههد تقههي نهايههة األفكههار تقريهر أبحههاث أغهها ضههياي الههدين العراقههي تقريههر
أبحاث أغا ضياي الدين العراقي م سسة النشر االسعمي قم  1435ـ .
12ـ التوحيد محمد علي مصباّ الفقا ة تقرير أبحهاث السهيد أبهو القاسهم الخهو ي ( كتهال
المكاسل للشيخ االنصار )
13ـ مار ل د .ز د حسن المعتزلة محبعة مصر القا رة  1366ـ ـ 1947م .
14ـ المرماني علي بن محمد كتال التعريفات ناصر خسرو حهران ح 1412 4ـ
15ـه الحهها ر عبههد الكههريم بههن محمههد معفههر درر االصههول ( درر الفوا ههد ) تحقيههي الشههيخ
محمد م من القمي م سسة النشر االسعمي قم ح 5ل ت .
 16ـ الحا ر كاام مباحهث األصهول دار البشهير قهم ح 1428 1هـ  :المهزي االول مهن
القسم االول .
17ـ الحا ر محمد حسين الفصول اللروية في األصول الفقهية دار إحياي العلهوم اإسهعمية
ايران قم  1434ـ .
ّ
18ـ الحلي الحسن بن يوسف بن المحهّر المعروف بالععمة الحلهي نهايهة الوصهول الهى علهم
األصول تحقيي  :ابرا يم البهادر م سسة االمام الصادي (ع ) قم ح 1و  1425ـ .
ح1
19ـ حمادة د.حسين صالا دراسات في الفلسفة االسعمية دار الهاد بيروت
 1426ـ .
23ـ الخبّاز منير الرافد في علم األصول تقرير بحث السهيد علهي السيسهتاني قهم محبعهة
مهر مكتل اية ل العامى السيد السيستاني ح 1414 1ـ .
21ـ الخو ي ابو القاسهم أمهود التقريهرات تقريهر أبحهاث النها يني م سسهة صهاحل العصهر
(عج) قم  1433ـ.
22ـ البيان في تفسيرالقران م سسة الخو ي االسعمية ح 1433 4ـ.
23ـ ال بي محمد بن أحمد سير أععم النبعي م سسة الرسالة بيروت ح 1413 5ـ.
24ـهه الروحههاني محمههد صههادي زبههدة األصههول نشههر مدرسههة االمههام الصههادي (ع) ح1
 1412ـ .
25ـه زا ههد د.عبههد األميههر الفقههل الدسههتور فههي مدرسههة النمههف االشههرف مسهها مة واثههراي مههن
بحوث الم تمر العلمي االول في كلية الفقل مامعة الكوفة سنة 2336م .
محمد مرتضى الحسيني الحنفي تاج العهروا دراسهة وتحقيهي :علهي شهير
26ـ الزبيد
دار الفكر بيروت ح 1414 1ـ .
 27ـ الزركلي خير الدين األععم دار العلم للمعيين بيروت لبنان ح1983 5م .
28ـ الصدر محمهد بهاقر المعهالم المديهدة لعصهول محبعهة النعمهان النمهف االشهرف ح2
 1395ـ .
29ـ دروا في علم االصول (الحلقة االولى) دار الكتال اللبناني بيروت ح 1436 2ـ .
33ـ ه الفرا يههد الخليههل بههن أحمههد كتههال العههين تحقيههي :د .مهههد المخزومههي و د.ابههرا يم
السامرا ي م سسة دار الهمرة ح 1439 2ـ .
31ـ الفياا محمد اسحاي محاضرات فهي اصهول الفقهل تقريهر أبحهاث السهيد الخهو ي مباحهث
األلفاا موسوعة االمام الخو ي م سسة الخو ي االسعمية ح 1433 4ـ.
32ـ محاضرات في أصول الفقل تقرير أبحاث السيد الخو ي م سسة النشر االسهعمي قهم
ح 1419 1ـ.
33ـ القمي ,الميرزا أتو القاسم تن محمد حسن المعروف تالمحقق القمي  ,قدوانين اصصدو  ,ب
م  ,ب ت.
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34ـ الطباطبائي ,محمد رضا ,حنقيو اصصو  ,حقرير أتحدا أادا ضديال الددين العراقدي  ,المطبعدة
الحيدرية  ,النجف األشرف 1371 ,هـ.
35ـ الطوسي  ,نصير الدين محمد تن محمد تن الحسدن  ,شدر اصشدارات والتنبيهدات ألتدن سدينا ـ المنطدق ـ مدع
شر الشر لمحمد تن محمد تن أتي جعفر الرازي ,مطبعة الحيدري 1377,هـ.

36ـ ه الكههاامي محمههد علههي فوا ههد االصههول تقريههر أبحههاث الشههيخ النهها يني م سسههة النشههر
االسعمي قم ح 1429 9ـ.
37ـ ه العههاملي محمههد بههن الحسههن المعههروف بالحرالعههاملي وسهها ل الشههيعة( ال البيههت علههيهم
السعم) بال تحريم الفقاع وكل مسكر ّ.1
38ـه المبللههي أحمههد لمحههات حهول المدرسههة االصههولية لإلمههام الخمينهي بحههث منشههور علههى
االنترنت .www islamicfeqh.com.
39ـ المشكيني الشيخ علي اصحعحات االصول دار نشر الهاد قم ح 1413 5ـ .
43ـ المافر الشيخ محمد رضا أصول الفقل م سسة النشر االسعمي قم ل ت .
41ـ المافر د.محمود محمد حسن المعتزلة مدرسة أم م لف بحث منشور في مملة النمف
األشرف اصدار كلية الفقل العدد  1سنة 1962م.
42ـ النسا ي أحمهد بهن شهعيل سهنن النسها ي دار الفكهر لبنهان ح 1933 1م بهال الكهعم فهي
الحواف .
43ـ ه النهاونههد المههع علههي بههن فههتا ل تشههريا االصههول ( نسههخة حمريههة) دار الخعفههة
حهران  1323ـ .
44ـ النيسهابور أبهو عبهد ل المعهروف بالحهاكم النيسهابور المسهتدرد علهى الصهحيحين تحقيهي:
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي ل م ل ت .
45ـ ارون د.عبد السعم محمد مقدمة العثمانية للماحا دار الكتال العربي مصر.

الرسائل الجامعية
46ـ بو ان زينل خضير مدرسة اإمهام الرضها (ع) فهي علهم الحهديث مامعهة الكوفهة كليهة
الفقل رسالة مامستير 2337م .
47ـ الشريف الكتاني محمد بدر الدين في مدرسة الكوفة الفقهية( دراسة مقارنة بهين االمهامين
ابههرا يم النخعههي وابههي حنيفههة ) مامعههة الحسههن الثههاني كليههة اآلدال والعلههوم االنسههانية الههدار
النبحية رسالة مامستير 1991م
48ـ د .العمرو عبد ل بهن محمهد االخهعي بهين المدرسهتين السهلفية والفلسهفية( مسهكويل وابهن
القيم انمو ما)مامعة االمام محمد بن سعود احروحة دكتورا  1427ـ
احروحههة
49ـ ه د .أمههين القضههاة مدرسههة الحههديث فههي البصههرة حتههى القههرن الثالههث الهمههر
دكتورا كلية اصول الدين مامعة األز ر 1983م
53ـ الهلول بسام عبد الكهريم مدرسهة الكوفهة فهي الفقهل والتشهريي مهن 53ـ  153هـ مامعهة
القرويين دار الحديث الحسنية الرباح 1983م .
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